
OKAP WYSPOWY

KCH 0790 B 
ISLAND

Okap wyspowy KCH 0790 B ISLAND marki Kernau zadba o czyste i świeże powietrze w kuchni. Produkt 
ten może pracować zarówno jako wyciąg lub pochłaniacz. 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. Wyraźny czerwony wyświetlacz jest funkcjonalnym 
dopełnieniem okapu. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. Wmontowany 
Timer, pomoże sprawnie zaplanować czas pracy pochłaniacza. Dzięki jednemu z najniższych poziomów 
zużycia energii w swoich klasach, okap Kernau zaoszczędza pieniądze i chroni środowisko naturalne. 
Doskonałe parametry i cicha praca oraz uniwersalne wzornictwo gwarantuje przyjazną i praktyczną 
pracę w kuchni.

Witaj w domu

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY + CZARNE SZKŁO

WYKONANIE STAL NIERDZEWNA + SZKŁO

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ TAK

STEROWANIE DOTYKOWE TAK
WYŚWIETLACZ W KOLORZE CZERWONYM TAK

OŚWIETLENIE LED
TIMER TAK

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 4
FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 3 x 3 szt

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM 795 - 995 x 900 x 550

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 290 - 535 M3/H
WYDAJNOŚĆ TURBO 760 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 48 - 61 dB
GŁOŚNOŚĆ TURBO 68 dB

KLASA ENERGETYCZNA B
TYP WYSPOWY

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.

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.

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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