
OKAP PODSZAFKOWY

KBH 0950 W
Biały okap podszafkowy o szerokości 50 cm to idealne rozwiązanie do niewielkiej kuchni, w której 
nie ma miejsca na montaż okapu wyspowego, czy na przykład kominowego. Montuje się go bezpo-
średnio nad płytą grzewczą, a pod szafką kuchenną. Okap bardzo skutecznie usuwa wszelkie opary 
i zapachy kuchenne powstające w trakcie gotowania. Może z powodzeniem pracować w obiegu 
zamkniętym jako pochłaniacz oraz w obiegu otwartym jako wyciąg. W urządzeniu zastosowano bar-
dzo wygodne sterowanie za pomocą suwaka. Jest to więc sprzęt niezwykle funkcjonalny i uniwersal-
ny. Całość prezentuje się bardzo elegancko i nowocześnie, a dopełnieniem ciekawego designu jest 
jasne oświetlenie halogenowe. Okap z pewnością spełni oczekiwania wymagających klientów – jest 
to sprzęt wysokiej jakości, dostępny w przystępnej cenie. Niezawodny w codziennym użytkowaniu.

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KORPUS OKAPU BIAŁY (MALOWANY)

FRONT BIAŁY

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE MECHANICZNE SUWAKOWE TAK
OŚWIETLENIE HALOGENOWE

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 7

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM 140 X 500 X 485

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 157 – 183 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 59 – 67 dB
KLASA ENERGETYCZNA E

TYP PODSZAFKOWY

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ: Wszystkie okapy KERNAU mają 
możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyr-
kulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy zainstalować 
w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OŚWIETLENIE HALOGENOWE: Naturalne i ciepłe oświetlenie charakteryzujące 
się niskim zużyciem energii i wpływające bardzo korzystnie na budżet domowy. 
Przyrządzenie wymarzonych dań będzie prawdziwą przyjemnością dla osób prze-
bywających w kuchni.

OKAP PODSZAFKOWY: Umieszczany bezpośrednio pod szafką kuchenną lub 
w  samej szafce, co sprawia, że jest on praktycznie niewidoczny. Sprawdza się 
w kuchniach o niewielkich powierzchniach. Niewielka wydajność okapu i brak 
wysuwanego dodatkowego modułu sprawia, że charakteryzuje się on prostą 
konstrukcją i nieskomplikowanym montażem.

STEROWANIE SUWAKOWE: Odbywa się za pomocą suwaka, umieszczonego 
w dolnej części okapu. Sterowanie suwakowe jest bardzo proste w obsłudze. Słu-
ży  do włączania i wyłączania urządzania, włączania oświetlania oraz ustawiania 
stopnia mocy silnika okapu.

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