
OKAP PRZYŚCIENNY

KCH 3691 B
Stylowy okap przyścienny Kernau sprosta oczekiwaniom nawet bardzo wymagających użyt-
kowników. Czarne szkło oraz zastosowane sterowanie dotykowe nadają mu wyszukany wygląd 
i sprawiają, że prezentuje się on rewelacyjnie nawet w bardzo nowoczesnych wystrojach kuch-
ni. Może on pracować jako wyciąg (obieg otwarty, powietrze przedostaje się na zewnątrz) albo 
pochłaniacz (obieg zamknięty, powietrze przepuszczane jest przez specjalne filtry, następuje 
jego oczyszczenie, a następnie wydmuchane jest ponownie do pomieszczenia). Ma tu miejsce 
pobieranie powietrza poprzez szczelinowy system zasysania oparów. Atrakcyjność wizualną 
okapu podnosi ukrycie filtrów aluminiowych, które oczyszczają powietrze. Oświetlenie ledowe 
gwarantuje dobrą widoczność i optymalne warunki przygotowywania posiłków. 

www.kernau.com

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ: Wszystkie okapy KERNAU mają 
możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyr-
kulacji. 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 PRZYŚCIENNY: Inaczej nazywany okapem kominowym. Montowany przy 
ścianie w ciągu zabudowy kuchennej daje całkowitą wolność w projektowaniu 
kuchni.

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

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. 

TRYB TURBO: Funkcja ta pozwala włączyć okap przy maksymalnym wykorzy-
staniu jego mocy. Urządzenie samoczynnie wyłączy się po upływie zaprogra-
mowanego czasu. Dzięki temu można szybko usunąć nieprzyjemny zapach bez 
konieczności pamiętania o wyłączeniu okapu.

WYDAJNOŚĆ: Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej 
mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji 
danego klienta.

STEROWANIE DOTYKOWE: Ułatwia wybór zamierzonego programu. Jest bar-
dzo proste i intuicyjne. Front urządzenia jest gładki, przez to łatwy w utrzymaniu 
czystości.

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY

WYKONANIE CZARNE SZKŁO

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE DOTYKOWE TAK
WYŚWIETLACZ W KOLORZE 

CZERWONYM TAK

OŚWIETLENIE LED
TIMER TAK

SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA 
OPARÓW TAK

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 4
FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 3 X 2 szt

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM 825 – 1025 X 900 X 115 – 340

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 238 – 416 M3/H
WYDAJNOŚĆ TURBO 581 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 50 – 60 dB
GŁOŚNOŚĆ TURBO 65 dB

KLASA ENERGETYCZNA B
TYP PRZYŚCIENNY

POLSKA MARKAARAA KRR AKK EUROPEJSKA 
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