Witaj w domu

OKAP WYSPOWY

KCH 0745 B
ISLAND

Okap wyspowy KCH 0745 B ISLAND marki Kernau dba o czyste i świeże powietrze w kuchni. Okap
może pracować w obiegu zamkniętym. Do produkcji urządzenia użyte zostały najcichsze dostępne
silniki. Nowoczesne oświetlenie LED zapewnia równomierne i jasne światło. Zobaczymy dokładnie
szczegóły wszystkich przygotowanych potraw. Sterowanie dotykowe pozwala na łatwe i precyzyjne
wybieranie programów okapu. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
Pilot umożliwia sterowanie funkcjami okapu z różnych odległości. Pozwala to na wyłączenie okapu bez podchodzenia do niego. Dzięki jednemu z najniższych poziomów zużycia energii w swoich
klasach okap Kernau zaoszczędza pieniądze i chroni środowisko naturalne. Doskonałe paramtery
i cicha praca oraz uniwersalne wzornictwo gwarantuje przyjazną i miłą pracę w kuchni.
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INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ
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TECHNOLOGIE:

OŚWIETLENIE LED: Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii,
które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.
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.
TIMER: Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam
możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.
PILOT: Pozwala na sterowanie funkcjami okapu z różnych odległości. Dzięki tej
funkcji, mając pod ręką pilot możemy wyłączyć okap bez podchodzenia do niego.
WYDAJNOŚĆ: Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej
mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji
danego klienta.

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY

TYP 1 X 2 szt

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM

320 X 450 X 450

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX

225 - 390 M3/H

WYDAJNOŚĆ TURBO

550 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX

46 - 61 dB

GŁOŚNOŚĆ TURBO
KLASA ENERGETYCZNA
TYP

69 dB
B
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