
OKAP DO ZABUDOWY

KBH I 0360 B
Okap KBH I 0360 B jest przeznaczony do montażu w szafce kuchennej. Jego szerokość nie odbiega 
od standardów i wynosi 60 cm, pozwalając skutecznie zasysać opary znad płyty kuchennej. Urządzenie 
jest prawie niezauważalne, ponieważ większa jego część jest zabudowana, a dodatkowo przyciski 
sterowania są zgrane kolorystycznie z obudową, podobnie jak filtr przeciwtłuszczowy. To sprawia, że 
okap rewelacyjnie sprawdzi się w kawalerce, malutkim mieszkaniu, czy aneksie kuchennym i nie 
przytłoczy niewielkiego wnętrza. Umieszczony na froncie urządzenia plafon LED cechuje się neutralną 
barwą, przez co światło, jakie daje okap jest przyjemne dla oka i nie męczy. 

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY

WYKONANIE STAL LAKIEROWANA

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH TAK
OŚWIETLENIE PLAFON LED

BARWA OŚWIETLENIA 2900 K 
STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3

FILTRY ALUMINIOWE TAK
FILTR W KOLORZE CZARNYM TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 18 x 1 szt

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W x S x G) 167x598x290 MM

WYDAJNOŚĆ MIN - MAX 120M3/H - 280 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN - MAX 45-61 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.

PLAFON LED: Nowoczesne rozwiązanie, które daje naturalne i równomierne 
światło. Jest przyjazne dla oka, ponieważ jego temperatura jest zbliżona do 
temperatury naturalnego światła. Oświetlenie charakteryzuje także niskie 
zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie, pozwoli Ci zaoszczędzić na 
rachunkach.

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.

Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj
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