
• „6TH Sense“ technologija
• Didžiausias garso lygis 62 dBA
• Garso lygis (maž.–didž.): 38-62 dBA
• Oro srautas (maž.–didž.): 135, 464, Booster 750 m3/val.
• Didžiausia ištraukimo galia: 464 (m3/val.)
• Energijos klasė A
• Ištraukimo / recirkuliacijos greitis

%Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 356 m3/val.
• Greičiai: 7 + stiprintuvas
• Kvapų filtras
• „ZenMode“
• „CookSense“
• 1 LED, 7 W lempa
• 1 x 270 W variklis
• Perimetro aspiracija
• Elektroninis Jutiklinis valdymas
• 2 Plaunamas aliuminis filtrų

„Whirlpool“ sienoje montuojamas garų rinktuvas -
WHBS 62F LT K

„Whirlpool“ sienoje montuojamo garų rinktuvo
charakteristikos: juoda spalva. Saugūs plauti indaplovėje
aliumininiai riebalų filtrai. Puikus LED apšvietimas. Puikus
garų ištraukimo ventiliatorius užtikrina gaivią, neužterštą
riebalais maisto gaminimo aplinką. Mažesnio nei 60 cm
pločio prietaisas.

LED apšvietimas
Didesnis efektyvumas energijos ir sąnaudų atžvilgiu.
Šviesos diodų apšvietimo sistema tarnauja 10 kartų ilgiau
nei tradicinės lemputės ir naudoja 90% mažiau energijos.

CookSense
„CookSense“ intuityviai pasirenka tinkamą ištraukimo
greitį priklausomai nuo to, ką ir kaip gaminate.

ZenMode
Suteikdama idealų balansą tarp našumo ir tylos,
„Whirlpool“ „ZenMode“ užtikrina, kad gartraukis būtų
pakankamai galingas, jog oras būtų gaivus ir švarus, tuo
pat metu garantuojant tylesnę virtuvę, kurioje būtų
malonu gaminti ir bendrauti.

Booster
Gaminimas be kvapų. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi
ištraukimo spartintuvu, kuris užtikrina idealų oro
filtravimą ir kvapų ir riebalų įtraukimą.

Montavimas prie sienos
Montavimas prie sienos. Šį prie sienos montuojamą
„Whirlpool“ gartraukį paprasta montuoti.

Puikus energijos vartojimo efektyvumas
Idealūs rezultatai, puikus taupymas. „Whirlpool“
gartraukiai sukurti taip, kad užtikrintų išskirtinius
rezultatus, sumažindami išlaidas energijai.

Elektroninis valdymas
Valdymas be pastangų. Šis „Whirlpool“ gartraukis
pasižymi intuityvia elektronine naudotojo sąsaja, sukurta
tam, kad jūsų patirtis būtų kuo paprastesnė ir teiktų
malonumą.

6TH SENSE tehnologija
Išskirtinis energijos taupymas. Puiki „6th SENSE“
technologija leidžia dinamiškai valdyti gartraukio
energijos sunaudojimą, remiantis tuo, ką gaminate.

Pridedamas anglies filtras
Mėgaukitės visuomet gaiviu oru savo virtuvėje. Šis
„Whirlpool“ gartraukis yra su anglies oro valymo filtru,
kuris veiksmingai apsaugo jūsų virtuvę nuo kvapų ir
riebalų.
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TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Rankinių valdymo įtaisų tipas Jutiklinis valdymas

Automatinių valdymo įtaisų tipas -

Variklių skaičius 1

Variklių bendra galia (W) 270

Greičio nustatymų skaičius: „Booster“ funkcija 7

„Booster“ režimas Taip

Didžiausia oro ištraukimo galia (m³/val.) 464

Oro ištraukimas „Booster“ režime (m³/val.) 750

Maksimali galia recirkuliacijos režime (m³/val.) 356

„Booster“ galia recirkuliacijos režimu (m³/val.) 386

Apšvietimo valdymo tipas On/Off

Apšvietimo elementų skaičius 1

Naudojamų lempų tipas LED

Lempų bendra galia (W) 7

Oro išleidimo angos skersmuo (mm) 150

Be grįžtamosios oro srauto sklendės Ne

Riebalų filtro medžiaga Plaunamas aliuminis

Kvapų filtras Taip

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Garso lygis mažiausiu greičiu (2010/30/ES) 38

Garso lygis didžiausiu greičiu (2010/30/ES) 62

Triukšmo lygis su spartinimo „Boost“ padėtimi (db(A) re 1 pW) 58

PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Gartraukis

Korpuso spalva Juodos

Korpuso medžiaga Aliuminis

Kamino spalva Nerūdijantis plienas

Kamino medžiaga Aliuminis

Tipologija Montuojama prie sienos

Montavimo tipas Montuojama prie sienos

Valdymo tipas Elektroninis

Valdymo nustatymų tipas -

Dekoratyvinės plokštės variantai Neįmanoma

Variklio vieta Integruotas variklis gartraukio korpuse

Veikimo režimas Konvertuojamas

Elektros jungties galia (W) 277

Srovė (A) 1,2

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50

Maitinimo laido ilgis (cm) 150

Kištuko tipas „Schuko“

Kamino aukštis (mm) 580

Gaminio aukštis, be kamino (mm) 300

Gaminio aukštis 1140

Gaminio plotis 598

Gaminio gylis 455

Mažiausias nišos aukštis 0

Mažiausias nišos aukštis 0

Nišos gylis 0

Grynasis (neto) svoris (kg) 13.7

20../..

„WHIRLPOOL“
WHBS 62F LT K

47

62ABCDEFG ABCDEFGABCDEFG

WHBS 62F LT K
12NC: 859991542390

GTIN (EAN) kodas: 8003437231070

www.whirlpool.eu


