
OKAP 
DO ZABUDOWY

KBH 08501 B
Okap do zabudowy marki Kernau wykonany ze stali lakierowanej oraz czarnego szkła. 
Może pracować w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. Dzięki 
temu możemy go zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni. 
Zastosowane oświetlenie w postaci listwy LED skutecznie oświetla powierzchnię grzewczą 
płyty dając jasną barwę światła. Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, które 
ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne. Wyposażony jest 
w innowacyjny elektroniczny system sterowania Soft Touch oraz 4 stopnie pracy wentylatora. 
Pilot umożliwia sterowanie funkcjami okapu z różnych odległości. Okap charakteryzuje się 
inteligentnymi rozwiązaniami, łatwością użycia oraz maksymalną wydajnością spełniającą 
wymagania codziennego użytku. Stanowi wyjątkową ozdobę każdej kuchni.

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY

WYKONANIE STAL LAKIEROWANA + SZKŁO

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI SOFT TOUCH TAK
OŚWIETLENIE LISTWA LED

TIMER TAK
BARWA OŚWIETLENIA 4000 K

PILOT TAK
SZCZELINOWY SYSTEM 

ZASYSANIA OPARÓW TAK

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 4
FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 17 X 1 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) 260 X 540 X 285 MM

WYDAJNOŚĆ MIN - MAX 208 M3/H - 365 M3/H
WYDAJNOŚĆ TURBO 522 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN - MAX 45 - 57 dB
GŁOŚNOŚĆ TURBO 64 dB

KLASA ENERGETYCZNA C
ILOŚĆ SILNIKÓW 1

TYP DO ZABUDOWY

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

LISTWA LED: Listwa LED prezentuje się bardzo nowocześnie i gwarantuje 
równomiernie oświetlenie płyty grzewczej, a nawet blatu roboczego. To 
energooszczędne rozwiązanie, pozwalające zadbać o Twój budżet.

PILOT: Pozwala na sterowanie funkcjami okapu z różnych odległości. Dzięki tej 
funkcji, mając pod ręką pilot możemy wyłączyć okap bez podchodzenia do niego.

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

SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA: Aluminiowe elementy filtracyjne okapów, 
estetycznie ukryte pod dekoracyjną pokrywą. Na powierzchni okapu tworzy się 
dzięki nim szczelina, poprzez którą opary zasysane są w miejsca gwarantujące 
ich skuteczne usuwanie.

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

LISTWA
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