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SAVUREAZĂ MÂNCĂRURI AROMATE 
FĂRĂ GRIJA MIROSURILOR DIN 
BUCĂTĂRIE

Elimină complet mirosurile atunci când 
gătești cu ajutorul capacității ridicate de 
absorbție și a filtrelor de carbon pe care 
le are în dotare hota Grundig. În plus, 
afișajul îți oferă confortul controlului 
asupra fiecărei  opțiuni, printr-o simplă 
atingere, de la iluminarea LED, până la 
cele patru setări de performanță.

ANI

SPECIFICAȚII
• Capacitate mare de absorbție
• Filtre carbon (recirculare)
• Filtre metalice antigrăsime lavabile
• Iluminare LED
• Clasa energetică A 
• Înalțime  ajustabilă a hornului

DATE TEHNICE
• Model: decorativă
• Lățime: 60cm
•  Nivel de zgomot 
(max/min, dBA): 64/44

• Putere totală: 216W

TIP CONTROL
• Display touch control

ELIMINAREA MIROSULUI 
• 631m3/h capacitate maximă
 de absorbție 
• 245m3/h capacitate minimă
de absorbție

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 75-113 x 59,6 x 38,6 cm

• CULOARE
• Sticlă neagră



DATE TEHNICE:

Tip model decorativă
Lățime 60
TIP CONTROL
Display touch control •
Butoane easy touch -
Afişare electronică a puterii -
Buton Push control -
Control glisant -
Telecomandă -
ELIMINAREA MIROSULUI
Capacitatea de absorbție maximă, m3/h 631
Capacitatea de absorbție minimă, m3/h 245
Capacitatea de absorbție intensiv, m3/h -
Evacuarea aerului •
Recirculare •
Filtre carbon (recirculare) •
Filtre utilizare indelungata -
Filtre aluminiu lavabile •
Panou perimetral -
Indicator de saturare a filtrului -
CARACTERISTICI
Funcţie de curătare a aerului -
Putere ridicată de absorbție •
Booster -
Închidere automată -
Viteză intensivă -
Design sticlă •
Înălţime a hornului ajustabilă •
Tehnologie Eco Silent -
Motor Eco Inverter -
Conectare Bluetooth -
Conectare WiFi -
ILUMINARE
Iluminare LED •
Număr de leduri x putere, W 2x3
Tip iluminare LED
Comutator on/off iluminare •
Funcţie de ajustare a luminii -
DIMENSIUNI
Dimensiunile produsului (Î x L x A), cm 75-113 x 59,6 x 38,6
Greutatea produsului (kg) 11,5
INFORMATII TEHNICE
Nivel de zgomot (max), dBA 64
Nivel de zgomot (min), dBA 44
Nivel de zgomot (intensiv), dBA -
Putere totală, W 216
Clasa energetica A
Număr de motoare 1
Nivel putere 3
Tensiunea de alimentare, V/Hz 220-240 / 50-60
Amperaj, A 16
Orificiu de evacuare a aerului, mm 150
OPȚIUNI CULOARE
Sticla neagra •
Inox -
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*campania de 7 ani garanție este valabila conform regulamentului


