Witaj w domu

OKAP PRZYŚCIENNY

KCH 3060 B

Okap przyścienny marki Kernau to wysokiej jakości urządzenie, które perfekcyjnie zadba o czyste i świeże powietrze w kuchni. Produkt wykończony jest z czarnego szkła i listwy Inox oraz dostępny w szerokości 60 cm. Ma zastosowanie zarówno jako wyciąg lub pochłaniacz. Do produkcji urządzenia użyte
zostały najcichsze dostępne silniki. Nowoczesne oświetlenie w postaci paska LED zapewnia miłe i jasne światło. Sterowanie dotykowe pozwala na łatwe i precyzyjne wybieranie programów. Dodatkowo
mamy do dyspozycji pilot, którym możemy sprawnie sterować z odległości. Nowoczesny wyświetlacz
w białym kolorze jest funkcjonalnym dopełnieniem okapu. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie
urządzenia w czystości. Wmontowany Timer, pomoże sprawnie zaplanować czas pracy pochłaniacza,
a funkcja Turbo wzmacnia jego działanie. 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.
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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 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.
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 wykorzystaniu jego mocy. Urządzenie samoczynnie wyłączy się po upływie zaprogramowanego czasu. Dzięki temu można szybko usunąć nieprzyjemny zapach bez
konieczności pamiętania o wyłączeniu okapu.

TYP 1 x 2 SZT

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W x S x G)
WYDAJNOŚĆ MIN - MAX

870 - 1135 x 600 x 360 MM
200 – 415 M3/H

WYDAJNOŚĆ TURBO

730 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN - MAX

43 – 59 dB

GŁOŚNOŚĆ TURBO
KLASA ENERGETYCZNA
TYP
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