
OKAP WYSPOWY

KCH 0640 W 
ISLAND

Okap wyspowy KCH 0640 W ISLAND marki Kernau dba o czyste i świeże powietrze w kuchni. Okap 
może pracować w jako pochłaniacz lub wyciąg. Do produkcji urządzenia użyte zostały najcichsze 
dostępne silniki. Nowoczesne oświetlenie LED zapewnia równomierne i jasne światło. Zobaczymy 
dokładnie szczegóły wszystkich przygotowanych potraw. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie 
urządzenia w czystości. Dzięki jednemu z najniższych poziomów zużycia energii w swoich klasach 
okap Kernau zaoszczędza pieniądze i chroni środowisko naturalne. Doskonałe paramtery i cicha 
praca oraz uniwersalne wzornictwo gwarantuje przyjazną i miłą pracę w kuchni.

Witaj w domu

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR BIAŁY

WYKONANIE STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE SOFT TOUCH
OŚWIETLENIE PANEL LED

BARWA OŚWIETLENIA 3700 K
TIMER TAK

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 4
FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 6 x 1 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W x S x G) MM 900-1200 x 380 x 380
WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 190 - 490 M3/H

WYDAJNOŚĆ TURBO 660 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 41 - 62 dB

GŁOŚNOŚĆ TURBO 67 dB
KLASA ENERGETYCZNA A

TYP WYSPOWY

OKAP WYSPOWY: Montowany do sufitu najczęściej pośrodku kuchni tuż nad wyspą, na 
której znajduje się płyta grzewcza. Okap wyspowy to juz nie tylko potrzebne urządzenie ale 
również fantastyczny element wystroju wnętrza.

TIMER: Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam możliwość 
zaprogramowania czasu pracy urządzenia.

WYDAJNOŚĆ: Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki 
temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.

PANEL LED: Innowacyjne rozwiązanie, które daje naturalne i równomierne światło. Jest 
wyjątkowo przyjazne dla oka, ponieważ jego temperatura jest zbliżona do temperatury 
naturalnego światła dziennego. Oświetlenie charakteryzuje także niskie zużycie energii 
elektrycznej, a co za tym idzie, pozwoli Ci oszczędzić pieniądze i dba o środowisko naturalne.

SILNIK BEZSZCZOTKOWY: Niezwykle cichy, wydajny i ekonomiczny w porównaniu do 
innych silników montowanych w okapach. Zużywa on do 85% mniej energii niż silniki 
tradycyjne - jedynie 8 W - 30 W przy najczęściej używanych trybach pracy, co jest korzystne 
dla naszego portfela i przyrody. Pozwala on pracować zaskakująco cicho nawet przy 
zachowaniu wydajności na najwyższym poziomie. Gotowanie może stać się przyjemnością 
dzięki efektywnemu usuwaniu oparów i niemal bezgłośnej pracy okapu.

3 STOPNIE REGULACJI OŚWIETLENIA: Trzystopniowa regulacja oświetlenia. 
Użytkownik urządzenia może w  komfortowy sposób wybrać natężenie 
oświetlenia okapu według swoich potrzeb. Dzięki temu intensywne oświetlenie 
płyty grzewczej ułatwi gotowanie, a delikatne światło stworzy wyjątkowy nastrój 
w kuchni.
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