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Bu ürün, yüksek performansı ve özel olarak tasarlanmış aydınlatma fonksiyonuyla mutfağınızın ambiyansını 
değiştirecek.
Silverline+ akıllı teknolojiyle entegre olan Lightline, aydınlatmayı kolayca kontrol etmenizi sağlar.

Mutfağın ız ın havasın ı  değişt i r in! Mutfağın ız ın havasın ı  değişt i r in! 
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Teknik Data
Kategori Abajur Davlumbaz

Ebat 120 cm

Versiyon Karbon Filtreli

Renk Siyah

Performans Data
Max Performans 600 m³/h

Max Ses Seviyesi 58 dB(A)

Toplam Güç 247 W

Filtre Alüminyum Kaset Filtre + Aktif Karbon Filtre

Kontrol 3 Kademe + 1 Turbo (Kumanda + Aplikasyon)

Aydınlatma 87W Şerit LED (RGB & TW)
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4390 LIGHTLINE
ABAJUR DAVLUMBAZ



İnovatif ortam aydınlatması
Tüm kenarları çerçeveleyen aydınlatma, bu üründe kullanılan ileri teknolojinin bir yansımasıdır. Ayarlanabilir 
ışık yoğunluğu, renk tonları ve sıcaklık ile istediğiniz aydınlatma modunu seçebilirsiniz.
Tavana yansıyan renklerle de mutfaktaki ambiyansı değiştirmek mümkün. Kullanılmadığı zaman tavan 
armatürüne dönüşür.

GÜNIŞIĞINDAN BİR RENK SEÇİN, 

MUTFAĞINIZA YANSISIN. 
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MOBİL UYGULAMA İLE KULLANIM KOLAYLIĞI

Mobil uygulama hava akış hızı, aydınlatma, yukarı ve aşağı hareketleri gibi davlumbazın ana işlevlerini kontrol 
edebilir.
Fonksiyonel aydınlatmanın tonunu ayarlamak ve ortam aydınlatmasının rengini değiştirmek için de uygulamayı 
kullanmak mümkündür.

GÖZ ALICI ZARİF TASARIM

LIGHTLINE
Cam ve ince aluminyum çerçeve, ışıkla birleşerek şık bir aydınlatma sunar. Aynı zamanda 

pürüzsüz mat kaplamasıyla ışığı mükemmel bir şekilde yansıtır.



Silverline Hi+ Akıllı Teknoloji

Hi teknolojisi sayesinde çeşitli fonksiyonları kolayca kontrol edebilir ve mükemmel bir pişirme deneyimi 
yaşayabilirsiniz.

Lightline, hayatı kolaylaştıran akıllı cihazlarla 
bağlantı için dijital arayüz sunar.
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Işıkla çevrili güçlü yapı:
Lightline, mutfakta benzersiz bir siluet oluştur-
mak için mükemmel bir ışıkla çerçevelenmiştir.

Göz alıcı:
Zarif led ışık şeritleri davlumbaza şık bir 
görünüm verir.

Ayarlanabilir renk sıcaklığı:
Aydınlatma modu kişisel tercihlere göre ayar-
lanabilir. Renk sıcaklığı 2700 ile 6500 Kelvin ar-
asında değiştirilebilir.

Akıllı uzaktan kumanda:
Uygulama ile hava akışı, yükseklik ve aydınlat-
ma ayarlarını kontrol etmek mümkündür.

Yüksek verimli motor 
teknolojisi:
Bu motor sayesinde çevre dostudur.

Ayarlanabilir yükseklik:
2.90 mt yüksekliğe kadar olan tavanlar için 
uygundur. Uygulama ile yüksekliği 1.10 mt ye 
kadar ayarlanabilir.

Kullanımı kolay filtre:
Çıkarılması ve temizlenmesi kolay aktif karbon 

filtreler oldukça kullanışlıdır. Yağ filtreleri de bu-

laşık makinesinde yıkanabilir.

Yüksek kaliteli, 12 katmanlı, 
paslanmaz çelik yağ filtresi:
Daha kaliteli ve daha yüksek bir yağ ayrıştırma 
sağlar.

Etkili hava çekiş alanları:
Daha düşük motor hızlarında bile bu alanlardan 
verimli ve güçlü hava çekişi mümkündür. Bu 
özellik arka plan gürültüsünü azaltır ve davlum-
bazın ömrünü uzatır.

Led ortam/efekt aydınlatması:
Tavandaki ortam aydınlatması için uygulama 
üzerinden RGB modu ile ışık rengi değiştirile-
bilir.

Silverline Hi+
Akıllı Hi dünyasının birçok ayrıcalığına Lightline 
ile erişin.

SilverConnect:
Hob2Hood teknolojisi sayesinde Lightline her-
hangi bir ocak ile bağlanabilir ve mükemmel bir 
pişirme deneyimi sunar.

AVANTAJLAR
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SIMPLY
EXCELLENT
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  facebook.com/SilverlineAnkastre  twitter.com/silverlinehaber  instagram.com/silverlineankastre

www.silverline.com


