OKAP DO ZABUDOWY

KBH 07601.1 B
Okap Kernau KBH 07601. B to urządzenie zaprojektowane do zabudowy, jego większa część oraz przewód
do wentylatora ukryte są w szafce. Jego najważniejszą zaletą jest bardzo dobra wydajność przy niewielkich
rozmiarach sprzętu. Przystosowany zarówno do pracy jako wyciąg (powietrze usuwane jest skutecznie na
zewnątrz), jak i pochłaniacz (powietrze oczyszczane jest z tłuszczu i zapachów, a następnie wpuszczane jest
znowu do kuchni). Filtry aluminiowe, stanowiące podstawowe wyposażeniu okapu, ułatwiają utrzymanie
właściwej higieny i można je bardzo łatwo wyczyścić. Okap radzi sobie świetnie zarówno z niewielkimi
oparami, na przykład podczas gotowania ziemniaków, jak i tymi intensywniejszymi, powstającymi kiedy
przygotowujesz wielodaniowy obiad. 3-stopniowa regulacja mocy Ci w tym pomoże. Dzięki ledowym
żarówkom płyta kuchenna jest dobrze doświetlona, a gotowanie będzie jeszcze przyjemniejsze. Obsługa
okapu jest banalnie prosta – mamy tutaj przyciski typu Push Push.
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OŚWIETLENIE
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INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ

TAK

TECHNOLOGIE:

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.
OŚWIETLENIE LED: Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii,
które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.
OKAP PODSZAFKOWY: Umieszczany bezpośrednio pod szafką kuchenną lub
w samej szafce, co sprawia, że jest on praktycznie niewidoczny. Sprawdza się
w kuchniach o niewielkich powierzchniach. Niewielka wydajność okapu i brak
wysuwanego dodatkowego modułu sprawia, że charakteryzuje się on prostą
konstrukcją i nieskomplikowanym montażem.
WYDAJNOŚĆ: Okap KBH 07601.1 B szybko i skutecznie uwolni Cię od
zapachów gotowania. Dzięki wydajności na poziomie 320 m3/h w mig
zapomnisz o aromacie smażonej ryby, a Twoje meble będą Ci wdzięczne i wolne
od osadzającego się tłuszczu.

AKCESORIA (DODATKOWO
PŁATNE)
FILTR WĘGLOWY

TYP 14 X 2 SZT.

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

205x600x266 MM
130 - 320 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX

47-61 dB

KLASA ENERGETYCZNA

D

ILOŚĆ SILNIKÓW

1

TYP
ŚREDNICA WYLOTU

DO ZABUDOWY
120 MM
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Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj

