WINIARKA (CHŁODZIARKA DO WINA) ZE STREFAMI
TEMPERATUR, VINIDOR

Cena: 7 858zł

Cena netto: 6 389zł

Liebherr
Kod produktu: UWTgb 1682

Światowej klasy wINIARKI lIEBHERR
Winiarka (chłodziarka) do wina do zabudowy.

WYKORZYSTANE TECHNOLOGIE
SoSystem to innowacja zapewniająca jeszcze większą wygodę i bezpieczeństwo. Wbudowany w drzwiach
urządzenia mechanizm tłumi ruch oraz pozwala na delikatne zamknięcie drzwi, nawet przy ich pełnym
załadowaniu produktami. Drzwi zamykają się automatycznie od kąta otwarcia wynoszącego ok. 30°.
TelescopicRails to system umożliwiający płynne wysuwania szuflad zamocowanych na wysokiej jakości
szynach teleskopowych. Nawet gdy szuflady są wypełnione ciężkimi produktami, można je z łatwością
wsuwać i wysuwać.
Innowacyjne oświetlenie LED jest wyjątkowo przyjemne dla oka i w równomierny sposób oświetla wnętrze
urządzenia.
Winiarki Liebherr gwarantują prawidłowy klimat zarówno do długotrwałego przechowywania jak
i szybkiego schładzania win. Idealne warunki wewnątrz chłodziarki pozwalają wydobyć z dobrego wina
szlachetny smak i zachować na dłużej jego walory.
PARAMETRY TECHNICZNE
Typ urządzenia:
WINIARKA VINIDOR DO ZABUDOWY
Zużycie energii w ciągu 365 dni (kWh):
145
Wysokość niszy (cm):
87,4-89
Głębokość niszy (cm):

Klasa efektywności energetycznej:
A
Zużycie energii w ciągu 24h (kWh):
0.397
Szerokość niszy (cm):
56-57
Tłumione zamykanie drzwi SoSystem:

min. 55
TAK
Strefy temperatur:
Sterowanie:
2
elektronika Touch
Klasa klimatyczna:
Poziom szumu dB (A):
SN-ST
36
Sygnał ostrzegawczy w razie awarii:
Sygnał ostrzegawczy otwartych drzwi:
optyczny i akustyczny
akustyczny
Wymiary zewnętrzne - szerokość (mm):
Wymiary zewnętrzne - głębokość (mm):
56
55
Wymiary zewnętrzne - wysokość (mm):
Zakres temperatury:
88
+5°C do +20°C
Oświetlenie wewnętrzne:
Liczba półek:
LED, z możliwością przyciemniania
4
Materiał półek:
Rodzaj urządzenia:
półki drewniane
Winiarka do zabudowy
Maksymalna liczba butelek (0,75l):
Pojemność całkowita (litry):
30
117
Pojemność użytkowa (litry):
Obiegi chłodnicze oddzielnie regulowane:
97
2
Wyświetlacz:
Wymuszony obieg powietrza:
Wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperaturyTAK
Liczba półek na szynach teleskopowych:
Półka prezentacyjna:
2
1
Zabezpieczenie przed dziećmi:
Filtr FreshAir:
TAK
TAK
Dodatkowe cechy:
Montaż: rama dekoracyjna

Dane kontaktowe
ul. Grunwaldzka 37,
37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042
E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
www.destiller.pl

