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Okap Falmec BASIC 50 PLUS Szybka
wysyłka!
Cena

376,36 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

BASIC 50

Kod producenta

BASIC 50

Producent

Falmec

Opis produktu
Okap do zabudowy FALMEC Basic 50 PLUS 400 m3/h
Funkcjonalności:
Ten model okapu marki Falmec może pracować w dwóch trybach – jako wyciąg i jako pochłaniacz. Tryb
wyciągu sprawnie pozbywa się z kuchni zanieczyszczonych cząsteczek, wyprowadzając je poza budynek,
natomiast tryb pochłaniacza neutralizuje nieprzyjemne zapachy powstałe podczas gotowania.
Oświetlenie halogenowe w sposób jasny oświetli płytę kuchenną zapewniają przy tym komfort podczas gotowania.
Model ten wyposażony jest w wygodne sterowanie za pomocą przycisków, które zapewnia łatwy i szybki wybór
dowolnej funkcji.
3-stopniowy zakres prędkości pracy okapu pozwoli Ci na idealne dopasowanie szybkości wyciąganych oparów w
stosunku do ich nagromadzenia.

Przeznaczenie:
Urządzenie najlepiej sprawdzi się w kuchniach o średnim metrażu, zaaranżowanych w nowoczesnym stylu.

Materiały:
Okap do zabudowy wykonany został ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zachowa długą żywotność.

Dobrze wiedzieć!
Szerokość urządzenia wynosi 52 cm, dzięki czemu zmieści się on w standardowej szafce przygotowanej do
zabudowy.

Dane techniczne
Gwarancja [mc].: 24
Kategoria: Wkłady
Model.: Basic 50 400 m3/h
Styl.: nowoczesny
Typ produktu: Wkłady do zabudowy
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Producent.: FALMEC
Produkcja: włoska
Tryb pracy okapu:
pochłaniacz
wyciąg
Ilość biegów: 3
Wydajność max. okapu [m3/h]: 324
Wydajność szczegółowa [m3/h]: I-200, II-266, III-324
Poziom dźwięku min. [dB]: 50
Poziom dźwięku szczegółowy [dB]: I-50, II-55, III-60
Oświetlenie : halogeny
Moc oświetlenia [W]: 2x28
Sterowanie okapu : za pomocą przycisków
Wykonanie okapu:
stal nierdzewna (satyna)
Występuje w kolorach: szary
Średnica wylotu [mm]: 150
redukcja 120
Szerokość okapu [mm]: 528
Głębokość okapu [mm]: 280
Maksymalna wysokość okapu [mm]: 210

Dobrze wiedzieć!
Szerokość urządzenia wynosi 52 cm, dzięki czemu zmieści się on w standardowej szafce przygotowanej do
zabudowy.
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