Profesionální vybavení pro gastronomii

Vinotéka Liebherr WTb 4212, řada Vinothek
Cena po slevě bez DPH : 26.446 Kč
Dříve bez DPH : 31.404 Kč
Cena po slevě s DPH : 31.999 Kč
Sleva platí do: 31. prosinec
Dostupnost: Do týdne
Katalogové číslo: WTb 4212-20

Rozvrstvení teplot:

Výrobce

Připojení
Popis variant:

LIEBHERR

230V

Technické parametry:
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Provedení: černá
Index energetické efektivnosti: 53,8
Energetická třída: A
Čistý obsah celkem (l): 401
Klimatická třída: SN-ST
Hlučnost (dB): 38
Šířka při otevřených dveřích (cm): 64,8
Hloubka při otevřených dveřích bez madla (cm): 129,8
Čistá hmotnost (kg): 78
Maximální počet lahví Bordeaux 0,75 l: 200
Obsah brutto (l): 427
Šířka vnitřní části: 50
Čistá hloubka interiéru (cm): 56
Rozměry (cm): 165/60/73,9
Chladivo: R 600a
Madlo: tyčové
Prodejní označení: Vinothek
Brutto hmotnost (kg): 84
Provedení dveří: s izolačním sklem
Filtr s aktivním uhlím: ano
Signalizace zvýšení teploty: světelný a zvukový
Lávový kámen: ano
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Zap/Vyp části na víno: ano
Ukazatel teploty části na víno: vnější digitální
Varovný signál otevřených dveří části na víno: zvukový
Počet polic na uskladnění vína: 6
Materiál poliček části na vino: dřevo
Typ ovládání: magické oko s digitálním ukazatelem teploty
Počet chladicích okruhů: 1
Počet teplotních zón: 6
Dětská pojistka: ano
Teplotní rozsah v části na víno: +5°C až +18°C
Systém chlazení v části na víno: statický
Osvětlení části na víno: zářivka
Možnost trvalého osvětlení: ano
Výškově nastavitelné poličky v části na víno: ano

Konstrukční vlastnosti:
Elektronické řízení

●

Přesné elektronické řízení je vybaveno digitálním ukazatelem teploty. Teploty lze
ve spodní oblasti nastavit v rozsahu +5 °C až +7 °C, v horní oblasti v rozsahu
+16 °C až +18 °C, ve střední oblasti vždy dojde k rozvrstvení teplot.

Optimální kvalita vzduchu

●

Klimatizované chladničky na víno disponují snadno vyměnitelným filtrem
s aktivním uhlím. Filtrovaný trvalý přívod čerstvého vzduchu zaručuje dosažení
optimální kvality vzduchu.

Pevné dřevěné boxy
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●

Ručně zhotovené boxy z přírodního dřeva jsou optimálně uzpůsobeny pro
skladování lahví Bordeaux. Pokud jsou láhve uloženy na výsuvných dřevěných
boxech proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje.

Vnitřní osvětlení

●

Přístroje se skleněnými dveřmi disponují vnitřním osvětlením integrovaným do
roviny do stropu. To lze spínat separátně a tak umožnit zvlášť atraktivní
prezentaci vín.

Dveře z izolačního skla s ochranou proti UV záření

●

Tónované skleněné dveře z izolačního skla poskytují bezpečnou ochranu proti
UV záření a nejlepší pohled na vína. Ergonomické tyčové madlo v černé
zdůrazňuje decentní design.

Lávový kámen
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●

Vlhkost vzduchu může být podle potřeby zvýšena použitím lávového kamene.

Další fotografie:
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