OKAP DO ZABUDOWY

KBH 07551 X

Okap Kernau KBH 07551 X w kolorze inox jest sprzętem do zabudowy, którego większa część oraz
przewód do wentylatora ukryte są w szafce. Jego główną zaletą jest niewielki rozmiar przy zachowaniu dobrej wydajności. Przystosowany zarówno do pracy jako wyciąg (powietrze usuwane jest
skutecznie na zewnątrz), jak i pochłaniacz (powietrze oczyszczane jest z tłuszczu i zapachów, a następnie wpuszczane jest znowu do kuchni). Dwa bezproblemowe w zakresie utrzymania higieny
filtry aluminiowe znajdują się w podstawowym wyposażeniu okapu. Natomiast filtry węglowe
należą do akcesoriów dodatkowych. Okap posiada 3-stopniowy zakres prędkości oraz oświetlenie
ledowe. Okap sterowany jest za pomocą przycisków Push-Push, które podnoszą jego estetykę, ale
też ułatwiają proces czyszczenia. Sprzęt wyposażony został w dwa silniki.
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LATA
GWARANCJI

WZORNICTWO
KOLOR
WYKONANIE

INOX
STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO
POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG

TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH

TAK

OŚWIETLENIE

LED

STOPNIE PRACY WENTYLATORA
FILTRY ALUMINIOWE
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TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ

TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY

TYP 1 X 2 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM

186 X 550 X 300

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX

175 – 250 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX

58 – 65 dB

KLASA ENERGETYCZNA

E

ILOŚĆ SILNIKÓW
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TYP

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 LED: Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii,
które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.
STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH: Dzięki mechanicznemu sterowaniu
za pomocą przycisków Push-Push, sterowanie urządzeniem nie jest skomplikowane i umożliwia szybkie wybranie pożądanej funkcji. Chowane pokrętła i przyciski wpływają na elegancki wygląd sprzętu oraz łatwe utrzymanie go w czystości.
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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