
OKAP PRZYŚCIENNY

KCH 1861 NP
Rustykalny, piękny okap marki Kernau o  wyszukanym designie jest okapem przyściennym 
wykonanym w odcieniu Bieli Antycznej oraz niekonserwowanego drewna olchy. Zastosowane 
sterowanie suwakowe to gwarancja łatwego i bezpośredniego dostępu do wszystkich trzech po-
ziomów pracy wentylatora. Urządzenie pracować może na dwa sposoby: jako wyciąg (opary, które 
powstają podczas gotowania zostaną całkowicie usunięte na zewnątrz domu i nie ma konieczno-
ści stosowania filtrów węglowych) oraz jako pochłaniacz (opary i zapachy pochłaniane są przez 
filtry węglowe, powietrze zostaje oczyszczone i wpuszczone ponownie do kuchni). W komplecie 
znajdują się wysokiej klasy filtry aluminiowe. Węglowe filtry należą do elementów dodatkowych. 
Nowoczesne oświetlenie LED zapewnia zarazem oszczędność energii, jak i równomiernie rozpro-
wadzone i jasne światło. 

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR BIEL ANTYCZNA

WYKONANIE RAMA OLCHA
RAMA DREWNIANA TAK

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE MECHANICZNE SUWAKOWE TAK
OŚWIETLENIE LED

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3
FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 1/2szt

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM 850 – 1110 X 600 X 490 - 525

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 260 – 375 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 58 – 65 dB
KLASA ENERGETYCZNA C

TYP PRZYŚCIENNY

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 LED: Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, 
które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.

OKAP RUSTYKALNY: Okap kuchenny kominowy retro przeznaczony do montażu 
na ścianie. Wykonany zazwyczaj ze stali lakierowanej i drewna. Idealnie dopełnia 
zarówno kuchnię klasyczną jak i w stylu retro.

DREWNIANA LISTWA DEKORACYJNA: Nadaje urządzeniom stylowego, rusty-
kalnego charakteru. Pozwala na zabarwienie jej na kolor zabudowy kuchennej.

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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