
OKAP PRZYŚCIENNY

KCH 2960 B
Model KCH 2960 B to wysoce nowoczesny i solidny okap przyścienny marki Kernau. Front wy-
konany jest z eleganckiego szkła w kolorze czarnym oraz bocznej listwy w kolorze Inox. Istnieje 
opcja zastosowania filtrów węglowych, dzięki czemu okap może pracować zarówno jako wyciąg, 
jak i pochłaniacz. Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy skutecznie usuwa zanieczyszczenia i poma-
ga utrzymać w kuchni właściwą czystość. Ponadto, okap posiada system szczelinowego zasysania 
oparów. Jego czyszczenie nie sprawia żadnych problemów. Oświetlenie LED zapewnia doskona-
łą widoczność podczas przygotowywania posiłków. Dzięki zastosowanym przyciskom Push-Push 
utrzymanie należytej higieny panelu sterowania nie sprawia najmniejszego kłopotu. Niebanal-
ny design oraz zastosowanie interesujących rozwiązań technologicznych sprawiają, że pasuje on 
do najbardziej modernistycznych aranżacji kuchennych.

Witaj w domu

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY

WYKONANIE CZARNE SZKŁO 
+ LISTWA INOX

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH TAK
OŚWIETLENIE LED

SZCZELINOWY SYSTEM  
ZASYSANIA OPARÓW TAK

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3
FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP1 x 2 SZT

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W x S x G) 870 - 1135 x 600 x 360 MM

WYDAJNOŚĆ MIN - MAX 335 – 610 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN - MAX 56 - 68 dB
KLASA ENERGETYCZNA B

TYP PRZYŚCIENNY

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.

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. 
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