
Компактният дизайн на охладителя за вино се вписва лесно във 
всяка кухня.
Нашият охладител за вино се вписва лесно дори в малки кухни. С 
компактен дизайн без изпъкнали дръжки можете спокойно да го сложите 
до други уреди. Създаден е да допълни цялата гама уреди и изглежда 
страхотно навсякъде. 

Съхранявайте до 18 бутилки в този компактен и стилен охладител за 
вино.
Забравете за липсата на място в хладилника, за да съхранявате виното 
си за вечеря. Нашият охладител за вино разполага с място за съхранение 
на 18 бутилки наведнъж.

Охладителят за вино има място за съхранение на по-големи бутилки 
като шампанско или просеко.
Този охладител за вино побира дори големи бутилки от магнум шампанско 
до просеко. Проектирани за абсолютна гъвкавост, рафтовете могат да 
съхраняват разнообразни по форма и размери бутилки. Винаги ще имате 
място за любимата си напитка.

Температурата на охладителя за вино се регулира между 5°C и 20°C.
Поддържайте виното на идеалната температура в нашия охладител за 
вино за вкусна чаша всеки път. Лесно е да изберете температура между 
5°C  и 20°C, така че да можете да контролирате точната температура, с 
която желаете да бъде Вашето вино.

Компактният и модерен охладител за вино 900 се вписва във всяка 
кухня.
Насладете се на специално съхранение на вино дори и в най-малката 
кухня с компактния охладител за вино 900. Съхранява до 18 бутилки 
между 5°C и 20°C в зависимост от Вашите нужди. Бъдете сигурни, че 
всяка чаша, която наливате, въртите и вкусвате, е с подходящата 
температура, която искате.

Product Benefits & Features

• Нетен капацитет на хладилника:  л
• Нетен капацитет на зона с нулева темпаратура:  л
• Общ нетен капацитет: 49 л
• Енергиен клас: F
• Хладилник за вграждане с врата и рамка за декоративен панел
• Електронно управление на температурата с цифрови индикации
• Рафтове на хладилника: 2 дървени с пълна ширина + 1 пластмасова 
основа с пълна ширина, Дървени
• Осветление на хладилника: Вътрешно LED
• Цвят/ дизайн на хладилника: Черен мат
• Панти на вратата: Падащи 
• Крачета на уреда: регулируеми крачета
• 450 мм височина за вграждане
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Технология на охлаждане на 
хладилната част Статично охлаждане

Общ нетен капацитет (л) 49
Енергиен клас F
Инсталация За вграждане
Размери за вграждане ВxШxД в мм 450x560x550
Размери ВxШxД в мм 455x595x566
Основен цвят Черен мат
Консумирана мощност (Watt) 90
Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.8

Продуктов код (PNC) 923 421 238
Ниво на шум, dB(A) 39
Минимална температура в 
помещението, C 16

Годишна консумация на енергия, 
kWh 100

Климатичен клас N-ST

Product Specification
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