
OKAP 
PRZYŚCIENNY

KCH 4891 B 
CLEAN AIR

Oczyszczacz powietrza i okap w jednym urządzeniu. Pozwoli pozbyć się oparów powietrza w procesie 
gotowania, ale również oczyści powietrze ze szkodliwych związków. Asystent czystego powietrza co 15 
min sprawdza stan czystości i w razie konieczności uruchamia proces czyszczenia. Wykonany z czarnego 
szkła okap posiada 4-stopniową regulację prędkości, sterowanie dotykowe oraz wyświetlacz w kolorze 
czerwonym.

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY + INOX

WYKONANIE SZKŁO + STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO OCZYSZCZACZ 

POWIETRZA TAK

MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO 
POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG TAK

STEROWANIE DOTYKOWE TAK
WYŚWIETLACZ W KOLORZE 

CZERWONYM TAK

OŚWIETLENIE LED
ILOŚĆ/MOC ŻARÓWEK LED 2x3W
BARWA OŚWIETLENIA 4000 K

TIMER TAK
SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA 

OPARÓW TAK

STOPNIE PRACY WENTYLATORA 4
FILTRY ALUMINIOWE TAK

INSTALACJA
220 – 240 V, 50/60 HZ TAK

AKCESORIA
FILTR WĘGLOWY TYP 20 LONGER LIFE

FILTR OCZYSZCZACZA HEPA TYP 30 CLEAN AIR

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM 1055–1365x900x340

WYDAJNOŚĆ MIN – MAX 229–413 M3/H
WYDAJNOŚĆ TURBO 595 M3/H

WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZACZA 125 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX 46–58 dB

GŁOŚNOŚĆ TURBO 64 dB
GŁOŚNOŚĆ OCZYSZCZACZA 58 dB

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ: Okapy KERNAU mają możliwość 
pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. 
Dzięki tej ważnej zalecie urządzenie 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.

TRYB TURBO: Funkcja ta pozwala włączyć okap przy maksymalnym wykorzystaniu 
jego mocy. Urządzenie samoczynnie wyłączy się po upływie zaprogramowanego 
czasu. Dzięki temu można szybko usunąć nieprzyjemny zapach bez konieczności 
pamiętania o wyłączeniu okapu.

Asystent czystego powietrza: Specjalny czujnik co 15 minut sprawdza poziom 
zanieczyszczenia powietrza i - jeśli jest to konieczne – włącza funkcję oczyszczania. 
Urządzenie rozpoczyna pracę, gdy stężenie PM2,5 wynosi powyżej 13 µ/m3.

DUŻA WYDAJNOŚĆ OKAPU: Głównym zadaniem okapu kominowego jest 
oczyszczenie powietrza z oparów i zapachów powstających podczas gotowania, 
dlatego najważniejszym parametrem takiego urządzenia jest jego wydajność. 
Wysoka (595 m3/h) wydajność sprzętu zapewnia powietrze wolne od oparów, 
cząstek tłuszczu, czy przesiąkniętych kuchennymi zapachami firan, zasłon lub 
mebli tapicerowanych.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DLA ZDROWEJ KUCHNI: Używamy oczyszczacza 
w salonie i sypialni, a co z kuchnią? Spędzamy w niej mnóstwo czasu – co 
najmniej kilka godzin w tygodniu. Warto zadbać o czyste powietrze również 
podczas kuchennych prac. Okap z oczyszczaczem pozwoli zaoszczędzić miejsce 
– są to dwa urządzenia w jednym. Ma to szczególne znaczenie, jeśli kuchnia jest 
otwarta na salon lub jest mała.

https://www.kernau.com/produkt/okap-kominowy-kch-4891-b-clean-air.html


FILTR HEPA: Zastosowany w okapie filtr HEPA ze skutecznością 99,9% wyłapuje 
cząsteczki smogu, a także alergeny, pleśń, bakterie i roztocza. Przechwytuje nawet 
bardzo drobne cząsteczki, w tym pyły zawieszone PM 2,5, czyli te najgroźniejsze 
dla zdrowia.

SYGNALIZACJA STANU JAKOŚCI POWIETRZA: Oczyszczacz w okapie monitoruje 
stan jakości powietrza, a wyniki pomiaru wskazuje na wyświetlaczu. Dzięki temu 
zawsze wiesz, jakim powietrzem oddychasz.

KLASA ENERGETYCZNA B
TYP PRZYŚCIENNY
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