
OKAP DO ZABUDOWY

KBH 1060 B
Okap do zabudowy marki Kernau wykonany jest z czarnego szkła, które charakteryzuje się gładką 
powierzchnią, dzięki czemu utrzymywanie urządzenia w  czystości będzie bardzo łatwe. Może 
pracować zarówno 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 LED skutecznie oświetla powierzchnię grzewczą płyty dając jasną i ciepłą barwę światła. 
Okap został wyposażony w sterowanie przyciskami PUSH-PUSH oraz 3 stopnie pracy wentylatora. 
Okap charakteryzuje się łatwością użycia oraz maksymalną wydajnością spełniającą wymagania 
codziennego użytku. Dzięki czarnemu filtrowi urządzenie prezentuje się elegancko i stylowo.

Witaj w domu

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNE SZKŁO

WYKONANIE SZKŁO

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH TAK
OŚWIETLENIE LISTWA LED

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3
FILTRY ALUMINIOWE TAK

FILTR W KOLORZE CZARNYM TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 14 x 2szt.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W x S x G) 172 x 550 x 310 MM

WYDAJNOŚĆ MIN - MAX 155 M3/H - 330 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN - MAX 49-65 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: Prezentuje się bardzo nowocześnie i  gwarantuje równomiernie 
oświetlenie płyty grzewczej, a  nawet blatu roboczego. To energooszczędne 
rozwiązanie, pozwalające zadbać o Twój budżet.

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

FILTR W KOLORZE CZARNYM: Dzięki temu, że element filtracyjny jest 
praktycznie niezauważalny, urządzenie wygląda nowocześnie i estetycznie. 
Czarny filtr stanowi harmonijną całość okapu i nie rzuca się w oczy. Sprawdzi się 
w domach tych, dla których dbałość o szczegóły ma znaczenie.

FULL GLASS: Obudowa okapu została w całości wykonana ze szkła. Materiał ten 
charakteryzuje się gładką powierzchnią, dzięki której utrzymywanie urządzenia 
w czystości będzie bardzo łatwe. Takie wykończenie podkreśla styl każdej 
aranżacji nowoczesnej kuchni.

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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