Witaj w domu

OKAP WYSPOWY

KCH 0240 B
ISLAND

Stylowy okap wyspowy Kernau to wysokiej klasy sprzęt, dostępny w kolorze czarnym. Może funkcjonować
zarówno w otwartym obiegu jako wyciąg, jak też w obiegu zamkniętym jako pochłaniacz. Wyposażony
jest w innowacyjny elektroniczny system sterowania Soft Touch oraz przyjemne oświetlenie LED. Pilot
umożliwia sterowanie funkcjami okapu z różnych odległości. Pozwala to na wyłączenie okapu bez podchodzenia do niego. Wmontowany Timer, pomoże sprawnie zaplanować czas pracy pochłaniacza. Ponadto w podstawowym wyposażeniu okapu znajduje się filtr aluminiowy, który skutecznie zatrzymuje wszelkie osady z tłuszczu, o które w kuchni nie trudno. Filtr węglowy zaliczany jest do akcesoriów dodatkowych.
Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. Dzięki jednemu z najniższych poziomów
zużycia energii w swoich klasach, okap Kernau zaoszczędza pieniądze i chroni środowisko naturalne.
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INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ
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TECHNOLOGIE:

OŚWIETLENIE LED: Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii,
które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.
OKAP WYSPOWY: Montowany do sufitu najczęściej pośrodku kuchni tuż nad
wyspą, na której znajduje się płyta grzewcza. Okap wyspowy to juz nie tylko potrzebne urządzenie, ale również fantastyczny element wystroju wnętrza.
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.
PILOT: Pozwala na sterowanie funkcjami okapu z różnych odległości. Dzięki tej
funkcji, mając pod ręką pilot możemy wyłączyć okap bez podchodzenia do niego.

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY

TYP 1 X 2 szt

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM
WYDAJNOŚĆ MIN – MAX

775 - 1165 x 400 x 300
330- 615 M3/H

WYDAJNOŚĆ TURBO

700 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX

56 - 64 dB

GŁOŚNOŚĆ TURBO
KLASA ENERGETYCZNA
TYP

70 dB
B
WYSPOWY
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