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Okap Falmec SLIM 90 VETRO PLUS
CZARNY zadzwoń - zapłać mniej 531
464 742 - 5 lat gwarancji
Cena

1 339,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SLIM90VETROPLUSCZARNY

Kod producenta

SLIM90VETROPLUSCZARNY

Opis produktu
Okap teleskopowy FALMEC Slim Vetro Plus 90 Czarny
Okap teleskopowy marki Falmec to nowoczesne urządzenie przeznaczone do zabudowy szafkowej, dzięki czemu jest mało
widoczne. Wysoka jakość wykonania, nowoczesna technologia oraz rozsądna cena to główne atuty tego modelu!

Okap teleskopowy FALMEC Slim Vetro Plus w kolorze czarnym
Funkcjonalności:
Okap marki Falmec posiada dwa filtry aluminiowe pochłaniające tłuste cząsteczki, dzięki czemu meble i blaty nie
pokrywają się lepką substancją. Zastosowane filtry są wielokrotnego użytku i możesz myć je zarówno ręcznie, jak i w
zmywarce.
Wystarczy podłączyć urządzenie do wentylacji, aby pracowało w trybie wyciągu, dzięki temu powstałe podczas
gotowania opary wyprowadzane są poza budynek.
Dzięki możliwości dokupienia filtra węglowego okap będzie mógł pracować jako pochłaniacz i z powodzeniem
usuwać nieprzyjemne zapachy z kuchni.
Zastosowane sensoryczne sterowanie pozwala na sprawną zmianę zarówno intensywności działania okapu, jak i trybu
pracy.

Przeznaczenie:
Okap SLIM Vetro Plus 90 przeznaczony jest do zabudowy szafkowej. Wysokość szklanego frontu wynosi 4 cm, co
sprawia, że okap wygląda niezwykle lekko i zamontowany w ciągu mebli jest praktycznie niewidoczny.

Materiały:
Przednia listwa panelu wykonana jest z czarnego szkła, korpus okapu został polakierowany techniką proszkową na
kolor szklanego panelu.
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Dobrze wiedzieć!
Urządzenie przeznaczone jest do zabudowy szafkowej z delikatnie widocznym frontem.
Okap można podłączyć do wyciągu lub stosować jako pochłaniacz.

Dane techniczne
Gwarancja [mc].: 24
Kategoria: Teleskopy
Model.: Slim Vetro Plus
Styl.: nowoczesny
Typ produktu: Teleskopowe
Producent.: FALMEC
Produkcja: włoska
Klasa energetyczna: Klasa C
Tryb pracy okapu: pochłaniacz
wyciąg
Filtr przeciwtłuszczowy: aluminiowy
Filtr węglowy: opcjonalnie
Ilość biegów: 4 w tym intensywny
Wydajność max. okapu [m3/h]: 618
Wydajność szczegółowa [m3/h]: 263 - 544 , boost -618
Poziom dźwięku min. [dB]: 46
Poziom dźwięku szczegółowy [dB]: 46 - 64, boost - 68
Oświetlenie : diody LED
Moc oświetlenia [W]: 2x1
Sterowanie okapu : sensorowe
Funkcje okapu: booster
Wykonanie okapu: stal lakierowana
stal nierdzewna (satyna)
szkło hartowane
Występuje w kolorach: czarny
kolor stali nierdzewnej
Średnica wylotu [mm]: 150
Szerokość okapu [mm]: 898
Głębokość okapu [mm]: 281
Maksymalna wysokość okapu [mm]: 269
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