
OKAP TELESKOPOWY

KTH 11.161 W
Okap teleskopowy marki Kernau stanowi standard w sferze wyposażenia AGD. Wykonany z białego 
szkła, zachwyca nowoczesnym wzornictwem. Charakterystyczne oświetlenie LED w okapie oświetla 
powierzchnię grzewczą płyty, dając jasną i ciepłą barwę światła. Zastosowane sterowanie dotykowe 
w urządzeniu umożliwia łatwe i precyzyjne wybieranie programów okapu. Jego gładka, szklana 
powierzchnia ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. Okap może pracować zarówno jako po-
chłaniacz lub wyciąg. Dzięki tej ważnej zalecie każdy może zainstalować urządzenie w sposób zgod-
ny z warunkami technicznymi swojej kuchni. Funkcja Timer wykorzystana w sprzęcie ułatwia pracę 
w kuchni i dba o naszą wygodę. Daje możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia. Okap 
teleskopowy marki Kernau to urządzenia doskonałe, zarówno pod względem funkcjonalności, jak 
i estetyki. 

Witaj w domu

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KORPUS OKAPU BIAŁY

FRONT BIAŁE SZKŁO

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE DOTYKOWE TAK
WYŚWIETLACZ W KOLORZE BIAŁYM TAK

OŚWIETLENIE LED
TIMER TAK

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3
2 FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 14 x 2 SZT.

ILOŚĆ FILTRÓW WĘGLOWYCH 2

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) 200 X 600 X 295 - 440 MM

WYDAJNOŚĆ MIN - MAX 172 M3/H - 340 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN - MAX 58 - 64 dB
KLASA ENERGETYCZNA D

ILOŚĆ SILNIKÓW 1
TYP TELESKOPOWY

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 TELESKOPOWY: Okap do zabudowy zamontowany w szafce kuchennej. 
Charakterystycznym elementem konstrukcji okapu jest ruchoma szuflada, której 
wysunięcie zwiększa powierzchnię pochłaniającą, uruchamia urządzenie i oświe-
tlenie zamontowane w okapie. Wyłączenie okapu następuje poprzez wsunięcie 
listwy do pozycji początkowej.

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.
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