X79286MD1 Exaustor
Ar puro num sussurro
Crie um ambiente melhor na sua cozinha, graças ao novo design elegante da
AEG Hood. A sua função Brisa é exclusiva, removendo facilmente os odores
dos cozinhados e garantindo que vai ouvir apenas um sussurro.

A função Brisa elimina odores e deixa a cozinha
fresca
O exaustor AEG tem um design elegante e elimina
odores facilmente graças à função Brisa, ultra
silenciosa. Assim, é possível ter um ambiente melhor
na sua cozinha, sem esforço e sem ruído.

Performance combinada com baixo consumo
Com este exautor é possível conseguir baixo consumo de energia sem
comprometer o desempenho. A iluminação e a circulação de ar serão sempre
impecáveis, para que possa concentrar-se no sabor dos seus cozinhados.

Mais benefícios:
• Eficiência energética e alta visibilidade na sua cozinha graças à iluminação
LED

Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Instalação: Chaminé , 90 cm largura
•Níveis de potencia: 2+2 Intensivas
•Potência de exaustão, nível intensivo:
m³/h
•Potência de exaustão, nível
máximo/mínimo: / m³/h
•Ruído, nível máximo/mínimo: 56 /
dB(A)
•Botões eletrónicos com 2+2 Intensivas
velocidades
•Evacuação exterior ou possibilidade de
recirculação de ar
•Indicador de saturação de filtro de
gordura
•Indicador de saturação do filtro de
carvão
• 1 lâmpadas de Tira LED
•2 filtro(s) metálicos laváveis

• Instalação : Chaminé
•Tamanho (cm) : 90
•Nº de velocidades : 2+2 Intensivas
•Potência de exaustão, nível Intensivo : 757
•Potência máxima de exaustão : 480
•Potência mínima de exaustão : 384
•Classe de eficiência energética : A+
•Tipo de filtro de chaminé : TYPE15
•Altura máxima : 1155
•Altura, mm : 635
•Largura, mm : 898
•Profundidade, mm : 500
•Nº de motores : 1
•Voltagem, V : 220-240
•Frequência, Hz : 50
•Cor : INOX
•International colour (Icon) : Stainless Steel
•Cor principal : Inox
•Marca : AEG
•Modelo : X79286MD1
•Product Partner Code : All Open

Chaminé de Parede
«Future» de 90 cm com
sistema «Hob2Hood» de
sincronização
automática con uma
placa compatível,
Função «Brisa», 4 níveis
de potência, Potência
máxima de 757 m3/h,
Nível de ruído de 57
dB(A), Iluminação LED,
Classe A+
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