
SPECIFICAȚII
•  Capacitate de absorbţie   
  745m3/h
•  Display touch control
•  Clasa energetică: A

DOTĂRI
•  4 trepte de putere (1 intensiv)
•  Tehnologie Eco Silent
•  Motor Eco Inverter (motor 
performant, cu până la   
80% mai eficient energetic)
•  Iluminare: 2 x 4 W LED
•  Evacuare sau recirculare  
 a aerului
•  Filtre lavabile

•  Indicator saturaţie filtru
•  Funcţie de curăţare a aerului
•  Booster, cu resetare   
 automată după 10 minute
•  Oprire automată (20 min)
•  Telecomandă

PERFORMANȚĂ
• 745m3/h capacitate de  
 absorbţie intensivă
•  415m3/h capacitate de   
  absorbţie maximă
•  240m3/h capacitate de   
    absorbţie minimă
•  Nivel de sunet: 43/53/65 dBA
•  Clasa energetică: A

DIMENSIUNI
•  Î x L x A: 
 80-91 x 89.8 x 49 cm
 
CULOARE
• Inox antiamprentă

Hotă GDK 5775 BXB

TEHNOLOGIE ECO SILENT 
ATÂT DE SILENȚIOASE, ÎNCÂT VEI AUZI 
DOAR COMPLIMENTELE ATUNCI CÂND 
GĂTEȘTI. 

Porneşte hota atunci când găteşti, însă nu 
uita să o opreşti, pentru că modelele noastre 
sunt atât de silenţioase, încât s-ar putea să 
nu îţi dai seama că sunt în funcţiune! Motorul 
inovativ Eco Silent, alături de învelişul special 
din interiorul hornului , reduc volumul 
zgomotului  la minim. Acest lucru înseamnă 
ca hotele Grundig sunt de până la 4 ori mai 
silenţioase faţă de alte hote. Bineînţeles, 
acestea au grijă să elimine complet şi 
mirosurile care se ridică dinspre plită.  
Aroma mâncării este menţinută în vas,  
iar aceasta nu îţi va aminti de ceea ce ai  
servit ieri la cină, pentru că mirosul a  
dispărut complet. În plus, afişajul touch 
control îţi oferă confortul controlului asupra 
fiecărei opţiuni, de la iluminarea LED, 
până la cele patru setări de performanţă, 
printr-o simplă  atingere. Dispunând de 
trei setări diferite de viteză şi, adiţional, de 
modul intensiv care măreşte capacitatea de 
absorbţie  până la 745m³ pe oră, hota asigură 
tehnologie de înaltă performanţă şi, în același 
timp, menţine consumul de energie electrică 
la un nivel scăzut. Acest lucru este valabil în 
situaţia  în care nu uiţi să o opreşti.
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Model Încorporabil
Lăţime, cm 90
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 745
Evacuarea aerului •
Recirculare •
Filtre refolosibile •
Indicator de saturare a filtrului •
CARACTERISTICI
Funcţie de curătare a aerului •
Închidere automată •
Viteză intensivă de auto-resetare •
Funcţie run-on and stop automată, min •
Design sticlă -
Înălţime a hornului ajustabilă -
Funcţionare extra silenţioasă •
Motor eco •
Absorbție perimetrală •
ILUMINARE
Iluminare •
Număr de leduri x putere, W 2x4
Tip iluminare LED
Comutator on/off iluminare •
Funcţie de ajustare a luminii •
DIMENSIUNI
Dimensiunile produsului (Î x L x A), cm 80-91 x 89.8 x 49
INFORMAȚII TEHNICE
Nivel de zgomot (max), dBA 54
Putere totală, W 250
Număr de motoare 1
Nivel putere 275-450-610-740
Tensiunea de alimentare, V/ Hz 220-240/50
Amperaj, A 16
Orificiu de evacuare a aerului, mm 120-150
OPȚIUNI CULOARE
Sticlă neagră -
Inox antiamprentă •


