
OKAP WYSPOWY

KCH 1090 B 
ISLAND 

KITCHEN 
CONNECT

Innowacyjny okap KCH 1090 B Island Kitchen Connect gwarantuje najwyższy poziom wygody i wydajności. 
Dzięki połączeniu Bluetooth okap można sparować z płytą indukcyjną i nie martwić się doborem mocy, bo 
płyta zrobi to za nas. To urządzenie o szerokości 90 cm, które sprawnie pochłania parę i zapachy powstające 
podczas gotowania.

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY + CZARNE SZKŁO

WYKONANIE STAL NIERDZEWNA + SZKŁO

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO WYCIĄG 

LUB POCHŁANIACZ TAK

STEROWANIE DOTYKOWE TAK
STEROWANIE Z POZIOMU PŁYTY TAK

WYŚWIETLACZ W KOLORZE 
CZERWONYM TAK

OŚWIETLENIE LISTWY LED
BARWA OŚWIETLENIA 4000 K

ILOŚĆ/MOC ŻARÓWEK LED 2x3,4W
STOPNIE PRACY WENTYLATORA 4

TIMER TAK
FILTRY ALUMINIOWE TAK (CZARNE)

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 3 X 3 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM 753-953x900x608

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 240-410 M3/H
WYDAJNOŚĆ TURBO 680 M3/H

GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 50-62 dB
GŁOŚNOŚĆ TURBO 71 dB

KLASA ENERGETYCZNA B
TYP WYSPOWY

ŚREDNICA WYLOTU 150 MM

KITCHEN CONNECT: Bądź wirtuozem w swojej kuchni i skup się na tym, co 
najważniejsze, czyli tworzeniu swojego kulinarnego dzieła. A o pracę okapu 
zadba Twój asystent w postaci automatycznego sterowania z poziomu płyty.

3 TRYBY PRACY KITCHEN CONNECT: Sparuj płytę z okapem i wybierz jeden 
z trzech trybów pracy obu urządzeń: Automatyczny, w którym okap sam 
dostosowuje swoją pracę do mocy pola grzejnego, półautomatyczny lub 
manualny.

LISTWA LED: Listwa LED prezentuje się bardzo nowocześnie i gwarantuje 
równomiernie oświetlenie płyty grzewczej, a nawet blatu roboczego. To 
energooszczędne rozwiązanie, pozwalające zadbać o Twój budżet.

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 możemy zainstalować urządzenie w sposób 
zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OKAP WYSPOWY: Montowany do sufitu najczęściej pośrodku kuchni tuż nad 
wyspą, na której znajduje się płyta grzewcza. Okap wyspowy to juz nie tylko 
potrzebne urządzenie, ale również fantastyczny element wystroju wnętrza.

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

DUŻA WYDAJNOŚĆ: Okap KCH 1090 B Island Kitchen Connect szybko i 
skutecznie uwolni Cię od zapachów gotowania. Dzięki wydajności na poziomie 
680 m3/h w mig zapomnisz o aromacie smażonej ryby, a Twoje meble będą Ci 
wdzięczne i wolne od osadzającego się tłuszczu. 

STEROWANIE DOTYKOWE: Ułatwia wybór zamierzonego programu. Jest bardzo 
proste i intuicyjne. Front urządzenia jest gładki, przez to łatwy w utrzymaniu 
czystości.

90 CM: Duża powierzchnia filtrująca gwarantuje doskonałą skuteczność 
przechwytywania oparów, nawet jeśli gotujesz jednocześnie na kilku palnikach. 
Urządzenie jest idealną parą dla 5-palnikowej płyty indukcyjnej.
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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.

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


