
Cave de Vinho la Sommelière PF160DZ
Dupla Zona temperatura

DIMENSÕES / PESO

Produto (mm) : L595 X P675 X A1830

Embalagem (mm):  L630 X P740 X A1850

Peso bruto / líquido (kg) :  82 / 76

Produto Eco-responsável.
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Os nossos produtos são fabricados em conformidade com todos os padrões ambientais europeus. Em particular, os fluidos utilizados (R600A) não libertam CFCs

ou HFCs e respeitam o meio ambiente.

O consumo de energia é calculado com base no resultado obtido durante 24 horas sob as condições de testes padronizados. O consumo de energia real depende 

das condições de utilização e localização do produto.

Este dispositivo destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente de 10 ° C a 38 ° C.

Este produto destina-se a conservação de vinho.

O abuso de álcool é perigoso para a saúde, consumir com moderação.
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*Capacidade máxima de garrafas bordalesa com 15 prateleiras.

Equipamento

▪ 1 Filtro de Carvão Activo;
▪ 15 Prateleiras de metal;
▪ Porta com moldura em aço inoxidável;
▪ Rodas frontais ajustáveis. 

Características Técnicas

▪ Variação de Temperatura: 
Compartimento Superior: 5ᵒC - 20ᵒC
Compartimento Inferior: 12ᵒC - 20ᵒC

▪ Classe Energética: D;
▪ Consumo de Energia: 338 kwh/ ano;
▪ Classe Climática: N (16ᵒ - 32ᵒC);
▪ Nível Sonoro: 45 db;
▪ Categoria 2 (Cave de Vinho).

Segurança

▪ Função Inverno : Mantem o vinho à
temperatura correcta, independentemente da 
temperatura externa;

▪ Alarme sonoro e visual: temperatura demasiado 
alta ou baixa;

▪ Fechadura. 

▪ Dupla-zona de temperatura
▪ Capacidade: 152 garrafas*;
▪ Elegante apresentação para as garrafas:

armazenamento horizontal com rótulos
visiveis.;

▪ Prateleiras deslizantes;
▪ Iluminação interior LED (branco);
▪ Display de temperatura eletrónico;
▪ Função Inverno;
▪ Alarme sonoro e visual;
▪ Porta em vidro anti raios UV;
▪ Informação para controlo de humidade 

entre 55 e 75 %;
▪ Sistema anti-vibração;
▪ Fechadura.

Vantagens
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