
OTS6521I Okap
Indeks: 112830 Producent: AMICA Kod producenta: 1161012

Cena: 639.19 zł

Opis

OTS6521I Okap
Producent: Amica

Właściwości
Opis OTS6521I OkapSterowanie sensoroweDotykowy panel zainstalowany w okapie pozwala na intuicyjne
sterowanie urządzeniem i szybki dostęp do wielu zaawansowanych funkcji. Wpływa także na estetykę okapu i
ułatwia czyszczenie.Automatyka włączeniaOkap włącza się automatycznie jak tylko zostanie
wysunięty.Funkcja czasowego wyłączeniaDzięki tej funkcji okap samoczynnie wyłączy się, po uprzednim
nastawieniu go na określony czas działania, jaki będzie potrzebny do ugotowania danej potrawy.Wskaźnik
nasycenia filtrówInformuje, kiedy konieczne jest czyszczenie filtrów.Niski poziom hałasuOkapy Amica
charakteryzują się bardzo niskim poziomem głośności, dzięki czemu odgłosy pracującego urządzenia nie
będą przeszkadzały, nawet jeśli kuchnia połączona jest z salonem.Wyświetlacz elektronicznyWskazuje poziom
pracy wentylatora i nastawę czasowego wyłączenia. Większość okapów Amica posiada wskaźnik nasycenia
filtrów, który informuje kiedy należy wyczyścić filtr aluminiowy lub wymienić filtr węglowy.Oświetlenie
halogenoweOkapy Amiki zostały wyposażone w oświetlenie halogenowe. We wszystkich modelach włączenie
oświetlenia jest niezależne od działania okapu.Efekt: wygoda użytkownika.Liczba stopni obrotowych
silnikaMożesz regulować prędkość okapu w zależności do potrzeb.
Budowa (AGD) do zabudowy
Budowa (AGD) teleskopowa
Kolor AGD inox
Wydajność (AGD) (maks.) 365
Poziom hałasu 65
Tryb intensywny (AGD) Nie
Oświetlenie (AGD) halogenowe
Sterowanie (AGD) dotykowe
Liczba prędkości (AGD) 3
Pilot (AGD) Nie
Timer (AGD) Tak
Szerokość 60
Wysokość 17.4
Głębokość 31
Pozostałe parametry - Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; - Wskaźnik
nasycenia filtrów&#160;&#160;&#160; - Automatyka włączenia&#160;&#160;&#160; - Sterowanie
sensorowe&#160;&#160;&#160; - I-Touch Free- Głębokość: 31-43 cm

Parametry



Marka Amica

Model OTS6521I

EAN 5906006610128

Kod producenta 1161012

Kolor dominujący srebrny/szary

Szerokość produktu 60

Minimalna wysokość
produktu

17.4

Maksymalna
wysokość produktu

17.4

Minimalna głębokość
produktu

31

Maksymalna
głębokość produktu

31

Waga produktu 8

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

9

Rodzaj okapu teleskopowy

Moc 253

Filtry aluminiowy, węglowy

Oświetlenie LED

Maksymalna
wydajność

425

Liczba stopni regulacji
prędkości

3

Funkcje automatyczne wyłączanie, czasowe wyłączenie, pochłaniacz, wyciąg

Komunikacja wskaźnik nasycenia filtra, wyświetlacz

Sterowanie elektroniczne

Cechy dodatkowe automatyczne wyłączanie, LED (Dioda elektroluminescencyjna), wyświetlacz

Klasa efektywności
energetycznej

D

Roczne zużycie
energii

147

Klasa wydajności
przepływu
dynamicznego

F

Klasa sprawności
oświetlenia

A

Klasa efektywności
pochłaniania
zanieczyszczeń

C

Poziom hałasu 68

Stan Nowy

Zdjęcia
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