UITMUNTENDHEID ALS LEVENSKUNST

AVU49DPB1
Onderbouw wijnklimaatkast
met 1 compartiment

Hoeveelheid : 47 flessen*
Compatible Vinotag**
Installatie : vrijstaand en onderbouw
Design : zwarte body & zwart organisch
glazen deurkozijn
Koelsysteem: compressor
Type koeling: geroerd
Instelbaar temperatuurbereik : 5°-20°C
Electronische regeling
Elektronische thermometer met witte display
Witte LED-verlichting met schakelaar
Gereguleerde vochtigheid:
vochtigheidsonderhoudstank
1 glazen deur, driedubbel grijs gehard
glas met UV bescherming
Nieuw van Avintage! met een discrete handgreep onder
het werkblad
Elegant ontwerp.
Dankzij de temperatuuralarmen bieden ze de beste
bescherming voor uw wijnflessen.
Dankzij de zwarte plaat die bij uw wijnkast wordt
geleverd, kunt u ook uw reeds geopende flessen ook
verticaal rangschikken

Onze producten worden vervaardigd in overeenstemming met alle Europese
milieunormen. Met name de gebruikte vloeistoffen (R600a) stoten geen CFK's
of HFK's uit en zijn milieuvriendelijk.
Het energieverbruik wordt berekend op basis van het resultaat dat gedurende
24 uur onder standaardtestomstandigheden wordt verkregen. Het werkelijke
stroomverbruik is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en de plaats
waar het toestel staat. Dit apparaat is ontworpen om te worden gebruikt bij
een omgevingstemperatuur van 16°-38°C.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de bewaring en opslag van wijn.
Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, gebruik het met mate.
*
Capaciteit gedefinieerd als een aanduiding met 75cl flessen van het type Bordeaux
traditie en afgemeten met  planken. De toevoeging van planken
vermindert de opslagcapaciteit aanzienlijk.
** Dankzij de Vinotag®-toepassing beschikt u over een digitaal register van
uw wijnkelder en wordt u gewaarschuwd voor de piekdata van uw wijnen. In
samenwerking met Vivino kunt u uw fles scannen om toegang te krijgen tot de
vooraf gevulde wijnkaart.
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AVU49DPB1
Onderbouw wijnklimaatkast
met 1 compartiment
> Uitrusting
5 metalen legger, houten front, type half
verschuifbaar
3 half-schuifbare metalen leggers met houten
front
4 verstelbare pootjes(hoogte 7 cm)
Uitsparing voor leidingen voorzien
Anti-vibratiesysteem
Verwijderbaar luchtrooster

> Technische specificaties
Energieklasse : G
Jaarlijks energieverbruik : 0 kWh
Klimaatklasse : SN-ST
Geluidsniveau : 38 dB
Netspanning: 220-240 V
Vermogen : 0 W
Categorie : 2 - Cave à vin
Type gas : R600a

> Veiligheid
Visuele en akoestische alarmen: waarschuwen u voor
bedrijfsomstandigheden die uw aandacht vereisen

> VINOTAG® Toepassing
Gratis wijnkelder beheer applicatie. Toegang tot een
digitale voorstelling van uw kelder en een
gedetailleerd overzicht van de inhoud ervan.

> Logistieke gegevens

> Compatibele accessoires

Afmetingen bruto (BxDxH cm)
Afmetingen netto (BxDxH cm)
Gewicht brut (kg)
Gewicht net (kg)

:
:
:
:

Gencode

3595320107111

65 x 61 x 86
59,5 x 57 x 82
50.00
46.00

Alleen verkrijgbaar als reserveonderdelen

Assist2Enjoy - Hogestraat 53 - 8830 Hooglede - info@assist2enjoy.be - www.assist2enjoy.be - www.climadiff-belgium.be

