
Okap OMC6241I
Indeks: 66944 Producent: AMICA Kod producenta: 1161234

Cena: 510.45 zł

Opis

Okap OMC6241I
Producent: Amica

Właściwości
Opis Okap OMC6241I Wysoka wydajnośćUbrania, zasłony czy narzuty przesiąknięte kuchennymi zapachami?
Nie z okapami Amica! Nasze okapy wyposażone zostały w nowoczesne i niezwykle wydajne turbiny, które
całkowicie usuną kuchenne zapachy. Zyskaj pełen komfort pracy w kuchni!Oświetlenie LEDSłabe oświetlenie
znacznie utrudnia prace kuchenne. Podobnie jest z ciągle przepalającymi się żarówkami. By zagwarantować
pełen komfort, okapy Amica wyposażone zostały w innowacyjny system energooszczędnego oświetlenia
diodowego. Diody LED są niezwykle żywotne oraz emitują jasne, przyjemne światło, które nie męczy oczu.
Wybierz okap Amica i korzystaj z najlepszych rozwiązań!Cicha pracaZ pewnością zdarza Ci się przygotowywać
posiłek, jednocześnie słuchając muzyki lub oglądając telewizję. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, jaki
emitowany jest przez okapy Amica, możesz to robić bez przeszkód. Cicha praca będzie szczególnie
komfortowa, jeśli Twoja kuchnia połączona jest z salonem. To rozwiązanie docenią wszyscy domownicy.Filtr
tłuszczuOkapy wyspowe, kominowe, teleskopowe oraz uniwersalne posiadają aluminiowe filtry, których
zadaniem jest oddzielenie tłuszczów od pochłanianych oparów. Wykonane są z materiału odpornego na
korozję i nadają się do wielokrotnego czyszczenia. Efekt: ochrona przed osadzaniem się tłustego nalotu na
ścianach, meblach i w przewodach wentylacyjnych.Liczba stopni pracy wentylatora: 3Możesz regulować
prędkość okapu w zależności do potrzeb.
Budowa (AGD) do zabudowy
Budowa (AGD) meblowy
Kolor AGD inox
Wydajność (AGD) (maks.) 182
Poziom hałasu 65
Tryb intensywny (AGD) Nie
Oświetlenie (AGD) LED (diodowe)
Sterowanie (AGD) przyciski
Liczba prędkości (AGD) 3
Pilot (AGD) Nie
Timer (AGD) Nie
Szerokość 59.8
Wysokość 13.7
Głębokość 29
Waga 4.43
Pozostałe parametry



Marka Amica

Model OMC6241I

EAN 5906006612344

Kod producenta 1161234

Kolor dominujący srebrny/szary

Materiał stal nierdzewna

Szerokość produktu 59.8

Minimalna wysokość
produktu

13.7

Maksymalna
wysokość produktu

13.7

Minimalna głębokość
produktu

29

Waga produktu 4.43

Rodzaj okapu podszafkowy

Moc 91

Filtry aluminiowy, węglowy

Oświetlenie LED

Maksymalna
wydajność

182

Liczba stopni regulacji
prędkości

3

Funkcje pochłaniacz, wyciąg

Sterowanie mechaniczne

Cechy dodatkowe Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, filtr węglowy - wyposażenie dodatkowo płatne

Klasa efektywności
energetycznej

C

Klasa sprawności
oświetlenia

A

Poziom hałasu 65

Stan Nowy

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

5.25

Roczne zużycie
energii

42.5

Klasa wydajności
przepływu
dynamicznego

E

Klasa efektywności
pochłaniania
zanieczyszczeń

E

Maksymalna
głębokość produktu

29

Parametry

Zdjęcia
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