
OKAP 
DO ZABUDOWY

KBH 0674 B 
GESTURE 

Okap do zabudowy marki Kernau dzięki intuicyjnemu innowacyjnemu systemowi sterowania 
gestami umożliwia w pełni, bezdotykowe sterowanie urządzeniem wyłącznie za pomocą ruchu dłoni. 
Wystarczą 3 gesty, aby urządzenie w pełni spełniało swoją funkcję. Dodatkowym udogodnieniem 
jest dołączony pilot, który umożliwia sterowanie urządzeniem nawet z kanapy. Warto zwrócić 
uwagę, że okap jest wyposażony w 1 silnik. Nowoczesne oświetlenie LED, zastosowane w okapie 
jest bardzo naturalne i nie powoduje zmęczenia podczas korzystania z niego przez użytkowników. 
Okap do zabudowy KBH 0674 B Gesture wyróżnia się oryginalnością, dużą funkcjonalnością oraz 
innowacyjnym designem.

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY

WYKONANIE CZARNE SZKŁO

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 

POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE GESTEM TAK
TIMER TAK
PILOT TAK

OŚWIETLENIE LISTWY LED
BARWA OŚWIETLENIA 4000 K

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3
FILTRY ALUMINIOWE TAK (CZARNE)

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA (DODATKOWO 
PŁATNE)

FILTR WĘGLOWY TYP 15x2 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) 268x740x285 MM

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 170-433 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 49-65 dB
KLASA ENERGETYCZNA C

ILOŚĆ SILNIKÓW 1
TYP DO ZABUDOWY

ŚREDNICA WYLOTU 150 MM

TECHNOLOGIE: 
STEROWANIE GESTEM: Intuicyjny oraz innowacyjny system sterowania gestem 
Gesture Control, który umożliwia w pełni, bezdotykowe zarządzanie pracą okapu 
wyłącznie za pomocą ruchu dłoni. Wystarczą 3 gesty, aby urządzenie w pełni 
spełniało swoją funkcję.

PILOT: Pozwala na sterowanie funkcjami okapu z różnych odległości. Dzięki tej 
funkcji, mając pod ręką pilot możemy wyłączyć okap bez podchodzenia do niego.

TIMER: Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam 
możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.

OKAP TELESKOPOWY: Okap do zabudowy zamontowany w szafce kuchennej. 
Charakterystycznym elementem konstrukcji okapu jest ruchoma szuflada, 
której wysunięcie zwiększa powierzchnię pochłaniającą i uruchamia urządzenie. 
Wyłączenie okapu następuje poprzez wsunięcie listwy do pozycji początkowej.

CZARNY FILTR: Dzięki temu, że element filtracyjny jest praktycznie niezauważalny, 
urządzenie wygląda nowocześnie i estetycznie. Czarny filtr stanowi harmonijną 
całość okapu i nie rzuca się w oczy. Sprawdzi się w domach tych, dla których 
dbałość o szczegóły ma znaczenie.
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