
rovnováha medzi technikou a estetikou môže 
vládnuť aj vo Vašej kuchyni

STAR
Elica modelom STAR prináša rovnováhu medzi technikou a estetikou.
Jedinečnosť štýlu odsávača STAR ho radí do ikonického radu produktov Elica, 
ktorý predstavuje charakteristické hodnoty spoločnosti Elica a prináša svetu 
počas svojej histórie štýl a dizajn.
Odsávače radu ICONIC sú navrhnuté tak, aby spájali krásu a techniku, aby sa 
stali šperkom domácnosti. Skvelé funkcie sú skryté pod šatami najlepšieho 
dizajnu.

Prevedenie: nerez + sklo
Veľkosť: Ø 47 cm
Osvetlenie: LED 5W 4000K + HALO 3 x 28W
Sací výkon minimálny / maximálny:
208 - 515 m3/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna:
51 - 72 dB(A) DMOC: 2190 €
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Elica sa môže nepochybne pýšiť dlhoročnými skúsenosťami a know–how. 
Inovatívne materiály, zmysel pre detail, remeselné vyhotovenie,
technologický výskum a vysoká kvalita zabezpečujú všetko potrebné 
pre elegantné produkty.

AMBIENT LIGHT - Štúdie Elica aplikované
na svetlo nenechali nič na náhodu.
Navrhli odsávače pár, ktoré by neosvetľovali
len varnú dosku, ale aj priestor kuchyne.
Tak sa odsávač mení z elektrospotrebiča
na ozajstný luster. S ohľadom na dizajn
odsávačov Elica nie je ťažké si predstaviť
aby táto možnosť nebola jedna z mnohých.

Dimmer - umožňuje regulovať intenzitu
svetla podľa potreby. Personalizácia osvetlenia
s Elica je diskrétna, osobná a praktická, aby
sa vytvorila perfektná atmosféra v kuchyni.

LONG LIFE FILTER - veľkým plusom je
pachový filter s vysokou účinnosťou, jediný,
ktorý sa dokáže regenerovať a vydrží po dobu
3 rokov v porovnaní s inými filtrami, ktoré
priemerne vydržia od 3 do 6 mesiacov pri 
bežnom používaní. Pre udržanie týchto 
vlastností, filter každé 2 alebo 3 mesiace 
regenerujeme.

EASY INSTALLATION - inštalácia
Easy Installation je navrhnutá tak, aby
uľahčovala kroky inštalácie lankových
odsávačov v priestore - pomocou dobre
vysvetlených krokov.
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