OKAP WYSPOWY

KCH 0140 B
ISLAND KITCHEN
CONNECT
Okap wyspowy KCH 0140 B Island Kitchen Connect to urządzenie na miarę XXI wieku. Dzięki
funkcji Kitchen Connect okap włączy się sam, gdy tylko uruchomisz pole grzejne płyty indukcyjnej.
Dobór prędkości jest tutaj automatyczny – w zależności od poziomu mocy na płycie. Poza trybem
automatycznym masz też do dyspozycji całkowicie ręczne sterowanie okapem. Silnik o wydajności 767
m3/h zapewni świeże powietrze w Twojej kuchni. Ochroni też meble przed zniszczeniem pod wpływem
pary wodnej i cząsteczek tłuszczu. Zastosowane w okapie jasne oświetlenie LED znacząco poprawia
komfort gotowania.

WZORNICTWO
KOLOR

CZARNY PÓŁMAT

TECHNOLOGIE:

STAL NIERDZEWNA

MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO WYCIĄG
LUB POCHŁANIACZ

KITCHEN CONNECT: Bądź wirtuozem w swojej kuchni i skup się na tym, co
najważniejsze, czyli tworzeniu swojego kulinarnego dzieła. A o pracę okapu
zadba Twój asystent w postaci automatycznego sterowania z poziomu płyty.

TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI SOFT TOUCH

TAK

3 tryby pracy Kitchen Connect: Sparuj płytę z okapem i wybierz jeden z trzech
trybów pracy obu urządzeń: Automatyczny, w którym okap sam dostosowuje
swoją pracę do mocy pola grzejnego, półautomatyczny lub manualny.

STEROWANIE Z POZIOMU PŁYTY

TAK

OŚWIETLENIE

LED

WYKONANIE

FUNKCJONALNOŚĆ

BARWA OŚWIETLENIA

4000 K

ILOŚĆ/MOC ŻARÓWEK

LED 2x2W

SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA
OPARÓW

TAK

TIMER

TAK

STOPNIE PRACY WENTYLATORA
FILTRY ALUMINIOWE

4
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) MM
WYDAJNOŚĆ MIN – MAX

958–1188x380x380
292–538 M3/H

WYDAJNOŚĆ TURBO

767 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX

46–60 dB

GŁOŚNOŚĆ TURBO
KLASA ENERGETYCZNA
TYP
ŚREDNICA WYLOTU

66 dB
B
WYSPOWY

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 możemy zainstalować urządzenie 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 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.
SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA: Aluminiowe elementy filtracyjne okapów,
estetycznie ukryte pod dekoracyjną pokrywą. Na powierzchni okapu tworzy się
dzięki nim szczelina, poprzez którą opary zasysane są w miejsca gwarantujące
ich skuteczne usuwanie.
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.
DUŻA WYDAJNOŚĆ: Okap KCH 0140 B Island Kitchen Connect szybko i
skutecznie uwolni Cię od zapachów gotowania. Dzięki wydajności na poziomie
767 m3/h w mig zapomnisz o aromacie smażonej ryby, a Twoje meble będą Ci
wdzięczne i wolne od osadzającego się tłuszczu.
TIMER: Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam
możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.

150 MM

www.kernau.com

Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj

