
OKAP 
PRZYŚCIENNY

KCH 0440 GOLD
Okap przyścienny o szerokości 90 cm wykonany jest z czarnego szkła i stali nierdzewnej. 
Urządzenie może pracować zarówno w trybie  zamkniętym jak i w trybie otwartym. Para wodna 
oraz dym i nieprzyjemne zapachy zasysane są przez małe szczeliny obecne w  urządzeniu. 
Zastosowane oświetlenie LED zapewnia kompleksowe i jasne oświetlenie płyty grzewczej. 
Sterowanie dotykowe zdecydowanie podnosi atrakcyjność okapu i ma niekwestionowany 
wpływ na wygodę użytkowania, a także bezproblemowe czyszczenie urządzenia. Elegancki, 
niebanalny design okapu sprawia, że sprzęt staje się prawdziwą ozdobą kuchni. Obecny 
wyświetlacz w kolorze czerwonym harmonijnie łączy się z pozostałymi sprzętami marki Kernau.

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.

REGULOWANA BARWA OŚWIETLENIA: Zastosowane w okapie żarówki mają 
możliwość zmiany temperatury barwowej - od chłodnej do ciepłej. Dostosowując 
barwę oświetlenia w okapie do tego dominującego w całej kuchni, uzyskasz 
efekt harmonijnej przestrzeni, dopracowanej w najmniejszych szczegółach.

OKAP PRZYŚCIENNY: Inaczej nazywany okapem kominowym. Montowany przy 
ścianie w ciągu zabudowy kuchennej daje całkowitą wolność w projektowaniu 
kuchni.

STEROWANIE PRZYCISKAMI SOFT TOUCH: Okapy Kernau zostały wyposażone 
w miękkie i eleganckie przyciski, za pomocą których możemy wybrać dowolną 
funkcję okapu lub ustawić jego stopień intensywności. Przyciski są wrażliwe na 
nacisk, dlatego zwiększenie lub zmniejszenie intensywności pracy okapu jest 
bardzo skuteczne i wygodne. 

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR ZŁOTY

WYKONANIE STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI SOFT TOUCH TAK
OŚWIETLENIE LED

REGULOWANA BARWA OŚWIETLENIA 2800-6100 K
STOPNIE PRACY WENTYLATORA 4

TIMER TAK
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) 800 x 390 x 500 MM
WYDAJNOŚĆ TURBO 705 M3/H

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 282-520 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 46-63 dB

GŁOŚNOŚĆ TURBO 68 dB
KLASA ENERGETYCZNA B

ŚREDNICA WYLOTU 150 MM
TYP PRZYŚCIENNY
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