Wijnkast

Polyvalente wijnkast voor bewaren of serveren
160 flessen*
CPW160B1
-------------------------Installatie : vrijstaand
Koelingsysteem: compressor (statische of
geventileeerde koeling)
Aanpasbare temperatuur : 5°-20°C
Metalen buitenwerk kleur zwart
Binnenbekleding PVC kleur zwart
1 glazen deur, dubbel glas, donker en getemperd
anti-UV, zwarte kader
Elektronische regeling
2 vaste stalen leggers met houten front
1 halve stalen legger met houten front
1 halve metalen plateau voor verticale stockage
Een wijnkast aanpasbaar naargelang uw wensen en behoeften:
-ofwel gebruikt u het toestel als een 100 % polyvalente kast:
voor tegelijk bewaring van bijvoorbeeld rode wijn en tevens
koeling van witte of rosé wijn. Het toestel maakt hierbij gebruik
van de hogere temperatuur in de bovenste regionen van de kast.
Onderin blijft het beduidend koeler.
-ofwel gebruikt u het toestel als een 100 % bewaarkast:
in deze toepassing wordt de ingebouwde ventilator gebruikt en
ontstaat zo een volledig homogene temperatuur.
Een capaciteit geoptimaliseerd halve metalen plaat die een verticale
opslag biedt voor 12 flessen 75cl t ype Bordeaux traditioneel
Een modern design mede door de binnen LED-display
Extra bescherming dankzij het Wintersysteem

Wijnkast

Referentie : CPW160B1
Vereiste omgevingstemperatuur : 0°- 43°C
Uitrusting :
2 regelbare pootjes (hoogte 1.8 cm)
2 wieltjes achteraan
Koolstoffilter
Witte LED verlichting met schakelaar
Anti-trillingssysteem
Wintersysteem
Digitale aanduiding van de temperatuur (wit)
Technische kenmerken :
Netspanning : 220-240 V
Vermogen : 150.0 W
Jaarlijks verbruik : 165 kW
Nieuwe Energieklasse : G
Klimaatklasse : ST-T
Geluidsniveau : 43 dB
Logistieke gegevens :
_____________________________________________
Afmetingen (B x D x H cm) :

In verpakking : 66x77x136,9
Toestel : 59.5x70x129.4

_____________________________________________
Gewicht (Kg) :

Bruto : 64,90
Netto : 59,50

____________________________________________
Afmetingen pallet (cm) :

80 x 80 x 150

_____________________________________________

Gencod UVC :

33595320106466
Niet-contractuele foto's

* Capaciteit gedefinieerd op basis van flessen van 75cl
Type Bordeaux traditioneel
Door toevoeging van leggers zal de opslagcapaciteit
aanzienlijk verminderen.
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