
Referentie : DOPPIOVINO24 
Chambreerwijnkast
Gamma chambreren

Capaciteit : 70 L, 24 flessen* :
- bovenste zone : 23 L ofwel 8 flessen 
- onderste zone : 47 L ofwel 16 flessen

Installatie : vrijstaand

Design : corpus zwart
Koelsysteem : thermo elektrisch 
Koelsysteem : geventileerd
Temperatuurbereik : 
- bovenste zone : 8°C-18°C
- onderste zone : 12°C-18°C 
Electronische bediening

Digitale temperatuuraanduiding in het wit 
Witte LED interieurverlichting in wit
2 glazen deuren, dubbel getemperd glas

Met zijn laag geluidsniveau is deze chambreerkast 
ideaal om uw favoriete wijntjes binnen handbereik en op 
een goede temperatuur te houden.

Kamer met dubbele zone en dubbele deuren: u kunt elk 
compartiment onafhankelijk van elkaar aanpassen en uw 
wijnen op twee verschillende temperaturen houden.

Een esthetische en eigentijdse chambreerkast, met 
zijn groot glazen oppervlak, geïntegreerde handgreep en 
leggers met houten front.

Het digitale "Soft Touch" aanraakpaneel is intuïtief. De 
instellingen zijn toegankelijk aan de voorkant van de deur 
om openen te beperken en zo uw wijnen van plotselinge 
temperatuurschommelingen te vrijwaren.

*

VERTROUW UW WIJN TOE AAN DE SPECIALIST

Onze producten worden vervaardigd in overeenstemming met alle 
Europese milieunormen. 

Het energieverbruik wordt berekend op basis van het verkregen resultaat 
gedurende 24 uur onder standaard testomstandigheden. Het werkelijke 
energieverbruik is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de 
locatie van het apparaat.
Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur van 
16 ° C - 32 ° C.

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor uw gezondheid, consumeren met mate.

Capaciteit gedefinieerd met flessen van 75 cl traditionele 
Bordeaux en gemeten met 4 leggers. 



> BELANGRIJKSTE UITRUSTING

4 vaste leggers in draadstaal met houten front  
2 regelbare pootjes (hoogte 1,2 cm)

> TECHNISCHE GEGEVENS

Energieklasse : C
Jaarlijk energieverbruik : 216 kWh 
Klimaatklasse : N (16-32°C)
Geluidsniveau : 33 dB
Netspanning : 220-240 V
Vermogen : 130 W
Categorie : 10 - Polyvalente koeltoestellen 

> LOGISTIEKE GEGEVENS

Afmetingen verpakking (BxDxH cm) :  47,5 x 56,5 x 77,5 
Afmetingen toestel (BxDxH cm)      :  43 x 52 x 74

:  23,00 
:  19,50 

Gewicht bruto (kg)
Gewicht netto (kg) 
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