
OKAP WYSPOWY

KCH 0340.1 B 
ISLAND

Okap wyspowy KCH 0340.1 B ISLAND to urządzenie z możliwością pracy zarówno w trybie pochłaniacza, 
jak i wyciągu. Elegancka tuba o satynowym wykończeniu, dopasowany czarny filtr i estetycznie wykonane 
przyciski Push-Push sprawiają, że z dumą zawiesisz okap w centralnym miejscu swojej kuchni.  Designem 
bardzo dobrze wkomponuje się w nowoczesne lub też industrialne wnętrze. Żarówki LED w nim 
zamontowane dodatkowo oświetlą płytę grzewczą, abyś miał pełną kontrolę nad gotowanymi potrawami.  
Wydajność urządzenia jest na bardzo wysokim poziomie i przekracza ona 600 m3/h na najwyższym 
biegu. Dzięki takim parametrom szybko i skutecznie pozbędziesz się z kuchni niechcianych zapachów. 
Dodatkowo możesz zaopatrzyć się w filtry węglowe, aby używać go w funkcji pochłaniacza, czyli kiedy 
warunki w Twoim domu nie pozwalają na podłączenie urządzenia do komina.

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY PÓŁMAT

WYKONANIE STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH TAK
OŚWIETLENIE LED

BARWA OŚWIETLENIA 3000 K
ILOŚĆ ŻARÓWEK 2x3W

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3
FILTRY ALUMINIOWE TAK (CZARNE)

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA (DODATKOWO 
PŁATNE)

FILTR WĘGLOWY TYP 1x2 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM 800-1070x390x390 MM

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 230-605 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 49-69 dB
KLASA ENERGETYCZNA B

TYP WYSPOWY

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. 

DUŻA WYDAJNOŚĆ: Okap KCH 0340.1 B Island  szybko i skutecznie uwolni 
Cię od zapachów gotowania. Dzięki wydajności na poziomie 605 m3/h w mig 
zapomnisz o aromacie smażonej ryby, a Twoje meble będą Ci wdzięczne i wolne 
od osadzającego się tłuszczu. 

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ: Wszystkie okapy KERNAU 
mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w 
trybie ecyrkulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy 
zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

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.

OŚWIETLENIE LED: Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, 
któe ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne. 

Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj

https://www.kernau.com/produkt/okap-wyspowy-kch-0340-1-b-island.html
https://www.kernau.com/
https://www.kernau.com/kategoria/gotowanie/okapy-kuchenne/okapy-do-zabudowy.html

