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NOMINA 80.2 SENSOR MAX
Cena : 1.570,00 zł
Producent : Globalo
Dostępność : Na zamówienie
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji

Okap kuchenny Nomina to urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali, które doda niepowtarzalnego charakteru Twojej kuchni.
Stabilny dolny panel może stanowić doskonałą pomoc w postaci półki podczas przygotowywania potraw. Oświetlenie
halogenowe nada pomieszczeniu przytulności i pozwoli na komfortowe przygotowywanie potraw. Regulowany komin umożliwia
idealne dopasowanie okapu do wysokości każdego kuchennego wnętrza.
Wyjątkowo cichą i efektywną pracę urządzenia zapewnia zastosowanie innowacyjnej technologii wyciągu oparów. Już dziś
możesz cieszyć się komfortem ciszy w kuchni bez rezygnowania ze skutecznego pochłaniania zapachów. Dźwięk pracy okapu
porównywalny jest z delikatnym szumem letniego wiatru i każdorazowo dostarczy przyjemności z jego użytkowania.
Sterowanie okapem odbywa się za pomocą przycisków typu Soft Touch. Wyświetlacz LCD ułatwia kontrolowanie pracy okapu
oraz wybór odpowiedniej funkcji. Opcja timera będzie czuwać za Ciebie nad wyłączeniem urządzenia po upływie nastawionego
czasu. Czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych przypomni Ci o ich czyszczeniu. Czyste filtry to skuteczna praca okapu. Można
je myć ręcznie lub w zmywarce.
NOMINA jest wyposażona w sensor pary, który automatycznie włączy pracę okapu. Sensor pozwala także na zwiększanie
lub zmniejszanie mocy pracy okapu w stosunku do intensywności gotowania.
Jak każdy okap marki Globalo, Nomina może pracować w 2 systemach wyciągu i pochłaniacza. Do pracy w trybie pochłaniacza
stosowane są filtry węglowe, które możesz samodzielnie założyć za pomocą jednego kliknięcia.
Okap Nomina to komfort gotowania w Twojej kuchni.
Dane techniczne:
szerokość: 80 cm
głębokość: 50 cm
wysokość: 76-120 cm
sterowanie: elektroniczne, klawiszami Soft-Touch, z wyświetlaczem LCD
dodatki: timer 1-90 min., czujnik zabrudzenia filtrów, sensor pary
zakres prędkości: 4-stopniowy + funkcja TURBO
wydajność: I-270, II-350, III-460, IV-820 m3/h
głośność: I-38, II-45, III-52, IV-59 dB
tryb pracy: wyciąg lub pochłaniacz
pobór mocy: max 270 W
oświetlenie: halogenowe 2 × 35 W
filtr przeciwtłuszczowy: aluminiowy, wielowarstwowy
kolor/wykonanie: stal nierdzewna, chromoniklowa INOXmat
średnica wylotu: 15 cm + redukcja 12 cm
turbina zewnętrzna: okap może pracować z turbiną zewnętrzną
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gwarancja: 2 lata, gwarantowany przez GLOBALO MAX

