Witaj w domu

OKAP PRZYŚCIENNY

KCH 5590 B
AUTOMATIC

Okap przyścienny najnowszej generacji zrobiony jest z stylowego czarnego szkła. Mamy tu
do czynienia z 3-stopniową regulacją prędkości. Urządzenie może pracować zarówno w trybie
zamkniętym, jak i w trybie otwartym. Para wodna oraz dym i nieprzyjemne zapachy zasysane
są przez małe szczeliny obecne w sprzęcie. Zastosowane oświetlenie LED zapewnia doskonałą
widoczność podczas przygotowywania posiłków. Sterowanie dotykowe zdecydowanie ułatwia
czyszczenie urządzenia, nadając mu równocześnie elegancki, nowoczesny wygląd. Niebanalny
design okapu sprawia, że sprzęt staje się prawdziwą ozdobą kuchni.
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STOPNIE PRACY WENTYLATORA
FILTRY ALUMINIOWE
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INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ

TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY

TYP 24 x 1SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM

590 x 900 x 385

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX

340 - 590 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX

59 - 70 dB

KLASA ENERGETYCZNA

B

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.
OKAP PRZYŚCIENNY: Inaczej nazywany okapem kominowym. Montowany przy
ścianie w ciągu zabudowy kuchennej daje całkowitą wolność w projektowaniu
kuchni.
STEROWANIE DOTYKOWE: Ułatwia wybór zamierzonego programu. Jest bardzo proste i intuicyjne. Front urządzenia jest gładki, przez to łatwy w utrzymaniu
czystości.
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.
WYDAJNOŚĆ: Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej
mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji
danego klienta.

PRZYŚCIENNY

www.kernau.com

