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Okap kuchenny Mirida 60.3 Black
Cena: 1370 Zl
Wysyłka: 24h, koszt wysyłki: 0 zł
Kategoria: Przyścienne Skośne
Link:
https://www.globalo.pl/shop/okapy-kuchenne/okapy-kuchenne-przyscienne-skosne/
okap-kuchenny-mirida-60-3-black/

Krótki opis
Zalety i korzyści dla użytkownika okapu Mirida 60.3 Black
Klasyczna, elegancka czerń podkreśli charakter modnego wnętrza. Okap kuchenny
Mirida 60.3 Black to urządzenie cechujące się stylowym designem i wydajnością
godną dużych pomieszczeń.
Maksymalna wydajność: 670 m3/h
Klasa energetyczna: B
Sterowanie sensorowe + pilot
Funkcjonalności:

Okap kuchenny skośny Mirida 60.3 Black może pracować w dwóch funkcjonalnych
trybach: pochłaniacz pracuje w obiegu zamkniętym, a więc filtruje powietrze, a
wyciąg odprowadza opary i zanieczyszczenia poza dom. W przypadku pracy w
trybie wyciągu niezbędny jest dostęp do kanału wentylacyjnego.
Okap przyścienny Mirida 60.3 Black posiada wzmacniany filtr aluminiowy, który
pochłania drobiny tłuszczu. W trybie pochłaniacza należy dokupić filtr węglowy,
który pochłonie brzydkie zapachy.
Okap kuchenny Mirida 60.3 Black posiada przyjemne oświetlenie LED. Stylowa
iluminacja sprawdzi się zarówno, jako ozdoba pomieszczenia, jak i praktyczne
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uzupełnienie kuchennego światła.
Prezentowany okap kuchenny sterowany jest sensorycznie. Panel dotykowy
zaopatrzono w wyświetlacz LED. W zestawie znajduje się również pilot, dzięki
czemu możliwe jest także zdalne sterowanie.
Optymalną regulację sprzętu umożliwiają 4 stopnie prędkości (3 podstawowe
oraz funkcja boost).
Dodatkowo okap skośny Mirida 60.3 Black posiada praktyczny wyłącznik czasowy
(15 min).
Przeznaczenie:

Okap kuchenny Mirida 60.3 Black, ze względu na swoje kompaktowe kształty, z
łatwością zmieścić można między szafkami. Spora wydajność urządzenia pozwala
na wykorzystanie go w dużej kuchni. Materiały:
Swą błyszczącą strukturę okap Mirida zawdzięcza hartowanemu szkłu w kolorze
czarnym oraz stali inox. Dobrze wiedzieć!
Do czyszczenia okapu Mirida 60.3 Black przydają się niepozostawiające smug
spraye marki Berner.
Jaki wybrać okap? Pomaluj okap Stwórz własny okap Punkty sprzedaży

Specyfikacja produktu:
- Wymiary: 70 &times; 50 &times; 60 cm
- Waga: 18 kg
- Szerokość: 60 cm
- Głębokość: 41 cm
- Waga okapu: 16 kg
- Wysokość: 87,8-114,3 cm
- Filtr aluminiowy: wielowarstwowy, wzmacniany
- Filtr węglowy: okrągły ASC 200 (1 kpl.) opcjonalnie
- Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wyświetlaczem LED + pilot
- Moc silnika: 275 W
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- Oświetlenie: LED 2x3 W
- Średnica wylotu: fi 15 cm, redukcja fi 12 cm
- Timer: 15 min
- Wykonanie: czarne hartowane szkło, stal lakierowana na czarno, stal
szlachetna (nierdzewna) Inox
- Zakres prędkości: 3 + boost
- Gwarancja: 2 lata
- Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg
- Typ okapu: Przyścienny Skośny
- Kolor okapu: czarny
- Kod EAN: 5900652384310
- Wydajność min.: 300 m3/h
- Wydajność max: 515 m3/h
- Wydajność boost: 670 m3/h
- Głośność min.: 52 dB
- Głośność max: 63 dB
- Głośność boost: 69 dB
- Klasa energetyczna: Klasa B
- Wprowadzono: 2018-01-29
- Turbina zewnętrzna: okap może pracować z turbiną zewnętrzną
- Marka: GLOBALO
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