
OKAP PRZYŚCIENNY

KCH 0250 B
Okap przyścienny Kernau KCH  0250 B o  szerokości 50 cm w  kolorze czarnym. Urządzenie 
pozwoli utrzymać świeżość w  Twojej kuchni. Za zatrzymywanie cząsteczek tłuszczu 
odpowiadają łatwe w czyszczeniu filtry aluminiowe. Zaś dodatkowe akcesoria, jakimi są filtry 
węglowe, pochłaniają zapachy i pozwalają na pracę okap w charakterze wyciągu. Szczelinowy 
system zasysania gwarantuje bardzo dobre efekty zasysania powietrza z  wnętrza kuchni, 
a jednocześnie zapewnia wysoką estetykę urządzenia dzięki temu, że elementy filtracyjne są 
ukryte.  Dzięki 3 stopniom mocy łatwo zoptymalizujesz pracę urządzenia. Ten sprzęt może stać 
się interesującym dodatkiem do Twojej kuchni.

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY

WYKONANIE CZARNE SZKŁO+STAL 
NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH TAK
OŚWIETLENIE LED

SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA 
OPARÓW TAK

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3
FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 6 x 1 SZT

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) 790 - 970 X 500 X 110

WYDAJNOŚĆ MIN - MAX 125 M3/H - 280 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN - MAX 46 - 62 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 PRZYŚCIENNY: Inaczej nazywany okapem kominowym. Montowany przy 
ścianie w ciągu zabudowy kuchennej daje całkowitą wolność w projektowaniu 
kuchni.

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.
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Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj

https://www.kernau.com/kategoria/gotowanie/okapy-kuchenne/okapy-przyscienne.html

