
Bosch
DHI605BEU
Exaustor plano

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242002459455

programa de vendas:

Serie | 2
DHI605BEU Metálico prateado
Exaustor telescópico

• Para instalação em armário especial (60 cm largura)

• Para saída de ar

• Sem motor

• Ligação a um sistema de ventilação central

• Com controlo de válvula

• Interruptor basculante

• Iluminação da zona de cozedura de 2 x 40 W

• Filtro metálico lavável na máquina de lavar loiça lavável na máquina de lavar
loiça

• Friso incluído

• Potência de ligação: 60 W

• Conduta ø 120 mm

Medidas:
• Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 252 x 598 x 260 mm

Acessórios incluidos

1 x Péga amovível

Acessórios opcionais

Cores disponíveis

Technical data

Características
Tipologia : pull-out
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 130
Medidas do nicho para
instalação(mm) : 220mm x 598mm x
260mm
Peso líquido (kg) : 7,0
Número de velocidades : Continua
Extracção máxima de ar de saída : 0
Número de luzes : 2
Diâmetro da saída de ar : 120
Material do filtro de gordura : Washable
synthetic
Filtro de odores : Não
Modo funcionamento : Só extracção de
ar
Tipo de lâmpadas utilizadas :
Halogéneo
Potência total das lâmpadas : 60
Tipo do filtro da graxa : Cassete multi-
capa
Características de consumo e
ligação
Classificação da ligação (W) : 60
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-230
Frequência (Hz) : 50
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Tipo de instalação : Integrável dentro
do armário
Material do corpo : Lacado
Certificados de aprovação : CE, VDE
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Dimensions of the packed product (in) :
14.96 x 25.59 x 14.17
Net weight (lbs) : 16
Gross weight (lbs) : 18
Localização do motor : instalado na
carcaça
Válvula de fluxo de ar sem retorno :
Não
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 130
Dimensão do aparelho com chaminé
(caso exista) (mm) : 252 x 598 x 260
Peso líquido (kg) : 7,0
Peso bruto (kg) : 8,0
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