
OKAP PODSZAFKOWY

KBH 0960.1 X
Inoxowy okap podszafkowy renomowanej marki Kernau o szerokości 60 cm, został stworzony z my-
ślą o małych kuchniach. Nie wszędzie mamy możliwość zamontowania okapu kominowego czy wy-
spowego, a prezentowane urządzenie będzie dla nich rewelacyjną alternatywą, zarówno pod kątem 
jakości, jak i estetyki. Okap montuje się pod szafką kuchenną, nad płytą grzewczą. Posiada 3-stop-
niowy zakres wentylatora, który zapewnia wysoką skuteczność w usuwaniu oparów kuchennych. 
Przystosowany jest do pracy w obiegu zamkniętym (pochłaniacz), jak i w obiegu otwartym (wyciąg). 
Jasne oświetlenie LED dopełnia stylowy i  elegancki charakter urządzenia. Okap przypadnie do 
gustu osobom, które cenią wysoką jakość i funkcjonalność w przystępnej cenie. Dzięki przyciskom 
Push-Push utrzymanie należytej higieny panelu sterowania nie sprawia najmniejszego kłopotu.

Witaj w domu

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KORPUS OKAPU INOX

FRONT INOX

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH TAK
OŚWIETLENIE LED

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3
FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 7x 1 szt

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM 141 x 600 – 485

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 110 - 178 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 53 - 63 dB
KLASA ENERGETYCZNA C

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

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.

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

STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH: Dzięki mechanicznemu sterowaniu 
za pomocą przycisków Push-Push, sterowanie urządzeniem nie jest skompliko-
wane i umożliwia szybkie wybranie pożądanej funkcji. Chowane pokrętła i przy-
ciski wpływają na elegancki wygląd sprzętu oraz łatwe utrzymanie go w czystości. 
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