
VERTROUW UW WIJN TOE AAN DE SPECIALIST

Referentie : CBU40D1B
Serveerkast met dubbel compartiment 
Gamma onderbouw 

Hoeveelheid : 40 flessen*

Compatible Vinotag**  

Installatie: Onderbouw 

Design : zwarte kast en zwart glazen deur 

Koelsysteem : compressor

Type koeling : geventileerd

Temperatuurbereik : 5-20°C 

Elektronische regeling

Elektronische thermometer met blauw display 

Witte LED-verlichting met schakelaar

2 glazen deuren, dubbele beglazing en 

getemperd en anti-UV. 

Onze producten worden vervaardigd in overeenstemming met alle Europese 
milieunormen. In het bijzonder laten de gebruikte vloeistoffen (R600a) geen 
CFK's of HFK's vrij en respecteren ze het milieu.

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 10 ° C- 
32 ° C.
Dit apparaat is alleen voor de bewaring en opslag van wijn

* Capaciteit gedefinieerd voor met flessen van 75 cl traditionele 
Bordeaux en gemeten met 9 leggers. De toevoeging van planken 
vermindert de opslagcapaciteit aanzienlijk.

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor uw gezondheid, consumeren met mate.
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> BELANGRIJKSTE UITRUSTING

10 houten leggers , type half glijdend
2 houten leggers half glijdend , type fixe

4 regelbare pootjes  (hoogte 6,5 cm)

2 actieve koolstoffilters
Anti-trillingssysteem

> TECHNISCHE GEGEVENS

Energieklasse  : G
Jaarlijks energieverbruik : 119 kWh

Klimaatklasse : SN-ST

Geluidsniveau  : 41 dB

Netspanning : 220-240 V
Vermogen : 110 W 
Categorie : 2 - wijnkast
Koelgas : R600a

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

> LOGISTIEKE GEGEVENS

Afmetingen verpakking(LxPxH cm) :  67 x 66 x 86,5 
Afmetingen toestel (BxDxH cm)  ) :  59,5 x 57,5 x 82

:  49.00 
:  43.00 

Gewicht bruto (kg)
Gewicht netto (kg) 

Gencode 3595320107067 
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Technische wijzigingen voorbehouden. Wij accepteren geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie




