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Okap kuchenny ścienny
Osaka Czarny Mat
Cena

1 700,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1-2 dni

Kod producenta

Osaka Black

Opis produktu
Okap kuchenny ścienny Osaka Czarny Mat
Przy urządzaniu kuchni bardzo ważną kwestię stanowi wybór odpowiedniego okapu kuchennego. Nie chodzi tylko o to, aby
dobrze spełniał swoją funkcję, ale również o to, by odpowiednio komponował się z wystrojem kuchni. Nowoczesny okap
Osaka o nieszablonowym wyglądzie nada każdej kuchni niepowtarzalnego charakteru i spełni oczekiwania najbardziej
wymagających użytkowników.

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU

Produkt: okap kuchenny ścienny
Model: Osaka Black
Producent: Novoterm Focus
Materiał wykonania: stal nierdzewna (czarny mat)
Wydajność max. 518,5m3/h, moc silnika 192 W
Oświetlenie: LED 2x1 W
Sterowanie: elektroniczne, 3-stopniowe, przyciskami
Filtry: aluminiowe przeciwtłuszczowe ( w zestawie)
(2x filtry węglowe do zakupu osobno)
Okap może pracować w trybie pochłaniacza. Zaleca się do niego zakup 2-óch sztuk filtrów węglowych
CF110-dostepne na naszej innej aukcji Allegro
Rozmiar: fi 35 cm
Szerokość 35cm
Wysokość 93cm
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Klasa energetyczna: C
Średnica wylotu powietrza: 150mm/ umiejscowienie: góra okapu
Montaż: do ściany (w zestawie szablon montażowy, śruby montażowe)
Tryby pracy: wyciąg, pochłaniacz
Aby okap mógł pracować w trybie wyciągu mieszkanie musi mieć minimum 2,5m wysokości. Odległość od sufitu
do okapu musi wynosić 20cm jeżeli rura wylotu powietrza zostanie przeciągnięta do otworu kominowego,
znajdującego się w ścianie. Jeżeli otwór kominowy znajduje się w suficie wystarczy 5cm od sufitu.
Dostępne kolory okapu: czarny, biały, inox (pozostałe kolory dostępne są na innych naszych aukcjach)
TRYB PRACY "WYCIĄG"
W trybie pracy "WYCIĄG" okap podłączony jest do komina. Zanieczyszczone powietrze jest osuwane z
pomieszczenia.
TRYB PRACY "POCHŁANIACZ"
Jeśli nie jest możliwe podłączenie okapu do komina to po zamontowaniu opcjonalnych filtrów węglowych
możliwe jest używanie okapu w trybie pochłaniacza. Po oczyszczeniu powietrze wdmuchiwane jest ponownie do
kuchni.
Aby okap mógł pracować w trybie wyciągu mieszkanie musi mieć minimum 2,5m wysokości. Odległość od sufitu
do okapu musi wynosić 20cm jeżeli rura wylotu powietrza zostanie przeciągnięta do otworu kominowego,
znajdującego się w ścianie. Jeżeli otwór kominowy znajduje się w suficie wystarczy 5cm od sufitu.
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