
OKAP 
PRZYŚCIENNY

KCH 0860.1 B 
GOLD

Nowoczesny i elegancki okap KCH 0860.1 B Gold typu T-line. Zachwyca klasycznym połączeniem 
kolorystycznym: czerni i złota. Wyposażony w silny i żywotny silnik bezszczotkowy. Ma możliwość 
pracy jako wyciąg i pochłaniacz. Sterowanie odbywa się za pomocą gestu lub pilota. Dzięki 
regulowanej barwie oświetlenia dopasujesz ja idealnie do światła w Twojej kuchni. Urządzenie 
pracuje w klasie energetycznej A+.

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY+ZŁOTY

WYKONANIE STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE GESTEM TAK
STEROWANIE PILOTEM TAK

OŚWIETLENIE LISTWA LED
REGULOWANA BARWA OŚWIETLENIA TAK

BARWA OŚWIETLENIA 3000-6000 K
STOPNIE PRACY WENTYLATORA 4

PILOT TAK
TIMER TAK

FILTRY ALUMINIOWE (CZARNE) TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 3x2 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM 790-1010x598x499

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 215-505 M3/H
WYDAJNOŚĆ TURBO 690 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 48-64 dB
GŁOŚNOŚĆ TURBO 70 dB

KLASA ENERGETYCZNA A+
TYP PRZYŚCIENNY

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.

PILOT: Pozwala na sterowanie funkcjami okapu z różnych odległości. Dzięki tej 
funkcji, mając pod ręką pilot możemy wyłączyć okap bez podchodzenia do niego, 

SILNIK BEZSZCZOTKOWY: Niezwykle cichy, wydajny i ekonomiczny w porównaniu 
do innych silników montowanych w okapach. Zużywa on do 85% mniej energii 
niż silniki tradycyjne - jedynie 8 W - 30 W przy najczęściej używanych trybach 
pracy, co jest korzystne dla naszego portfela i przyrody. Pozwala on pracować 
zaskakująco cicho nawet przy zachowaniu wydajności na najwyższym poziomie. 
Gotowanie może stać się przyjemnością dzięki efektywnemu usuwaniu oparów 
i niemal bezgłośnej pracy okapu.”   

STEROWANIE GESTEM: Intuicyjny oraz innowacyjny system sterowania gestem 
Gesture Control, który umożliwia w pełni, bezdotykowe zarządzanie pracą okapu 
wyłącznie za pomocą ruchu dłoni. Wystarczą 3 gesty, aby urządzenie w pełni 
spełniało swoją funkcję.

TIMER: Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam 
możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.
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