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Okap Falmec MERCURIO 90
SREBRNY zadzwoń - zapłać mniej
531 464 742 - 5 lat gwarancji
Cena

1 849,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

MERCURIO 90 SREBRNY

Kod producenta

MERCURIO 90 SREBRNY

Opis produktu
Okap przyścienny FALMEC MERCURIO 90
Uniwersalny, prosty model, w całości wykonany został z Inoxu. Idealnie pasuje do nowoczesnej kuchni, bogatej w chromowane
i stalowe elementy, dodając jej elegancji. Mocny silnik i dwa funkcjonalne tryby pozwolą Ci na cieszenie się kuchnią wolną od
nieprzyjemnych zapachów.

Okap przyścienny marki Falmec
Funkcjonalności:
Urządzenie sprawdzi się zarówno w kuchni z możliwością podłączenia do kanału wentylacyjnego, jak i w
pomieszczeniu, które nie ma dostępu do infrastruktury wentylacyjnej. Tryb wyciągu za pomocą kanału wentylacyjnego
trwale usunie opary powstałe podczas gotowania, natomiast tryb pochłaniacza odświeży nieprzyjemne powietrze.
Zastosowany filtr aluminiowy jest wyjątkowo trwały, z powodzeniem możesz go myć w zmywarce.
3-stopniowa regulacja intensywności pracy urządzenia pozwoli Ci na dopasowanie szybkości pracy okapu w
stosunku do ilości powstałych podczas gotowania oparów.
Przyciskowe sterowanie pozwoli Ci na wygodną zmianę intensywności pracy urządzenia.
Halogenowe oświetlenie rozjaśni płytę kuchenną znajdującą się pod okapem, eksponując przyrządzane potrawy.

Przeznaczenie:
Okap najlepiej spełni swoje funkcje, jeśli zostanie zamontowany w małej lub średniej kuchni. Jego design podkreśli
styl nowoczesnego pomieszczenia.

Materiały:
Urządzenie posiada nowoczesny, prosty design i w całości wykonane zostało z Inoxu, ale jednak wcale nie jest ciężki
w wyglądzie - panel okapu ma tylko 6 cm wysokości.
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Dobrze wiedzieć!
Korzystanie z trybu pochłaniacza możliwe jest po dodatkowym zamówieniu odpowiednich filtrów węglowych.

Dane techniczne
Gwarancja [mc].: 24
Kategoria: Przyścienne
Model.: MERCURIO 90
Styl.: nowoczesny
Typ produktu: Kominowy (Przyścienne standardowe)
Producent.: FALMEC
Produkcja: włoska
Klasa energetyczna: Klasa E
Tryb pracy okapu: pochłaniacz
wyciąg
Filtr przeciwtłuszczowy: aluminiowy
Filtr węglowy: opcjonalnie
Moc silnika okapu [W]: 210
Ilość biegów: 3
Wydajność max. okapu [m3/h]: 600
Wydajność szczegółowa [m3/h]: 250-600
Poziom dźwięku min. [dB]: 48
Poziom dźwięku szczegółowy [dB]: 48-57
Oświetlenie : halogeny
Moc oświetlenia [W]: 2x20
Sterowanie okapu : przyciskowe
Wykonanie okapu: stal nierdzewna (satyna)
Występuje w kolorach: kolor stali nierdzewnej
Średnica wylotu [mm]: 120
Szerokość okapu [mm]: 900
Głębokość okapu [mm]: 460
Maksymalna wysokość okapu [mm]: 1080
Waga okapu [kg]: 16
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