The art of living by excellence

DIVA Evolution serie

DVA305G
Vrijstaande wijnbewaarkast
294
70 (W) x 71 (D) x 183 (H)
De wijnbewaarkasten met 1 temperatuurzones van AVINTAGE
zijn ontworpen om uw wijnen te bewaren/rijpen voor langere
termijn op een vaste temperatuur. De kwaliteit van uw kostbare wijnen wordt voor de lange termijn gewaarborgd. Door
het brede temperatuurbereik kunt u deze kast ook gebruiken
als wijnklimaatkast voor grotere hoveelheden wijn die u wil
bewaren op serveertemperatuur. Champagnes op 8°, witte
wijnen op 10° of rode wijnen op 18°. Kortom: de ideale wijnkelder voor diverse gebruiksdoeleinden.

•

2 laags zwarte volglazen deur,
behandeld met anti-UV
5 vaste massief houten PREMIUM 1/70 leggers
2 verstelbare voetjes (hoogte 2,5 cm)
Themometer en Hygrometer met full color
electronisch display
Witte LED verlichting
Winter systeem*
Koolfilter
Slot
Koelsysteem: compressor (statisch)

•

Energie klasse G

•

•
•
•

Volglazen zwarte deur / Slot /
Winter systeem* / Instelbaar
temperatuurbereik (1 zone):
8° - 18°C

•
•
•
•

Afgebeeld is de DVP180G

The art of living by excellence
TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Uitrusting

		
2 verstelbare voetjes
2 wieltjes
Koolfilter
Anti vibratiesysteem
		Wintersysteem*
		
CLIMACONTROL**
Witte Led verlichting

Omgevingstemperatuur

0 - 32°C

Voltage

220 V

Jaarlijks energieverbruik

172 kWh

Energieklasse

G

Klimaatklasse

SN

Geluidsniveau

38 dB

Afmeting W x D x H

Verpakt
Uitgepakt

Gewicht

Bruto
Netto

78 x 77 x 189
70 x 71 x 183
93 Kg
87 Kg

Gencode 3595320102420

OPTIONELE ACCESSOIRES
U kunt uw AVINTAGE wijnkast uitbreiden en volledig naar wens inrichten met extra
legplateaus met of zonder schuifrails, of wat te denken van een of meerdere mooie
presentatieplateaus? De massief houten leggers zijn gemaakt van sapele, een duurzaam
en rotvrij hardhout. Hiermee kunt u de interieurindeling van uw kast volledig aanpassen
aan uw eigen behoefte en persoonlijke voorkeur.

COLLECTOR

PREMIUM

SCHUIFRAILS

Omkeerbare massief houten
legger voor Bordeaux- of
Bourgogne flessen

Massief houten legger

Voor COLLECTOR en
PREMIUM leggers

PRESENTATIE PLATEAU
Uitbreiding voor een PREMIUM legger.
Kit is zonder basislegger.

“Bordeaux” zijde
“Bourgogne” zijde

Wintersysteem*

CLIMACONTROL**

Dit systeem zorgt ervoor dat uw wijnen beschermd
worden tegen onderkoeling. Uw wijnkast kan dus
worden geplaatst in onverwarmde ruimtes tot 0°C
Indien de buitentemperatuur te laag wordt zal het
systeem in werking treden.

Electronische bedieningssysteem met LCD display in
Full color. Weergave van de
temperatuur, vochtigheidsgraad, alarm,
lichtinstelling en activatie van het wintersysteem
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