
OKAP DO ZABUDOWY

KBH 1060.1 W
Okap do zabudowy Kernau KBH 1060.1 W w cichy i dyskretny sposób radzi sobie z oczyszczaniem powietrza w 
kuchni. Okap wyposażony w 3 stopnie mocy wentylatora pozwala na łatwe dopasowanie trybu pracy urządzenia 
do bieżących potrzeb, w zależności od specyfiki przyrządzanych dań. Łatwe sterowanie zapewniają wygodne 
w obsłudze przyciski typu Push Push, sprawiające, że obsługa okapu staje się wyjątkowo intuicyjna. Okap 
Kernau może pracować zarówno jako pochłaniacz, jak i jako wyciąg. Oznacza to, że jeżeli nie mamy możliwości 
podłączenia go do wentylacji, aby cieszyć się jego skuteczną pracą, wystarczy że zastosowujemy odpowiednie 
filtry węglowe. Filtry z wysoką efektywnością pozbywać będą się oparów oraz intensywnych zapachów w kuchni, 
zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się do innych pomieszczeń w domu. Za pochłanianie unoszących się w 
powietrzu podczas smażenia cząsteczek tłuszczu odpowiedzialny jest natomiast specjalny filtr aluminiowy, który 
chroni silnik urządzenia przed zniszczeniem, a naszą kuchnię przed uporczywymi zabrudzeniami. Praktyczny 
okap w kuchni zapewni nam nie tylko czyste powietrze, lecz także zadba o komfortową pracę przy płycie 
grzewczej poprzez dodatkowe jej doświetlenie. W okapie KBH 1060.1 W znajdziemy żarówki ledowe – czyli 
najbardziej wydajny i energooszczędny rodzaj oświetlenia. Żywotne diody LED zagwarantują nam dostęp do 
jasnego, przyjaznego dla oczu światła, dbając jednocześnie o nasz domowy budżet.
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TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR BIAŁY

WYKONANIE SZKŁO

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH TAK
OŚWIETLENIE LISTWY LED

BARWA OŚWIETLENIA 2950 K
STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3

FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA (DODATKOWO 
PŁATNE)

FILTR WĘGLOWY TYP 14 X 2 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) 172 x 550 x 285 MM

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 155-330 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 49 - 65 dB
KLASA ENERGETYCZNA C

ILOŚĆ SILNIKÓW 1
TYP DO ZABUDOWY

ŚREDNICA WYLOTU 150 MM

LISTWA LED: Listwa LED prezentuje się bardzo nowocześnie i gwarantuje 
równomiernie oświetlenie płyty grzewczej, a nawet blatu roboczego. To 
energooszczędne rozwiązanie, pozwalające zadbać o Twój budżet.

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ: Okapy KERNAU mają możliwość 
pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. 
Dzięki tej ważnej zalecie możemy zainstalować urządzenie w sposób zgodny z 
warunkami technicznymi naszej kuchni.

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.

Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj


