OKAP PODSZAFKOWY

KBH 0950 X

Okap podszafkowy inox o szerokości 50 cm to sprzęt wyposażony w silnik i spełniać może dwie funkcje – sprawdzi się jako wyciąg (obieg otwarty) oraz jako pochłaniacz (obieg zamknięty). Aby zapewnić wygodę użytkowania, został wyposażony w sterowanie mechaniczne przy pomocy przycisków.
W ten sposób użytkownik może szybko wybrać dowolną siłę pracy urządzenia. Okap posiada też
oświetlenie halogenowe, które jest nie tylko bardzo przydatne podczas gotowania, ale też dopełnia
nowoczesną stylistykę urządzenia. W urządzeniu zastosowano różne warianty prędkości wentylacji,
co gwarantuje skuteczne i szybkie oczyszczanie powietrza. Okap podszafkowy KBH 0950 X to idealny sprzęt do każdej kuchni – efektywnie usuwa opary, które powstają podczas gotowania. Sprawdzi
się w szczególności w tych małych kuchniach, gdzie nie ma miejsca na montaż okapów innego typu.
Jego design wspaniale komponuje się z innymi urządzeniami do zabudowy z oferty Kernau.
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INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ
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FILTR WĘGLOWY

TYP 7

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM

140 X 500 X 485

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX

149 – 181 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX

58 – 64 dB

KLASA ENERGETYCZNA
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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 HALOGENOWE: Naturalne i ciepłe oświetlenie charakteryzujące
się niskim zużyciem energii i wpływające bardzo korzystnie na budżet domowy.
Przyrządzenie wymarzonych dań będzie prawdziwą przyjemnością dla osób przebywających w kuchni.
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: Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej
mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji
danego klienta.
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