The art of living by excellence

AVI63CSZA
Inbouw wijnserveerkast
met 1 compartiment
33
59 (W) x 56,2 (D) x 59,5 (H)
De luxe inbouw wijnklimaatkasten van AVINTAGE™ kunnen
eenvoudig worden geïntegreerd in gastronomische keukens
en houden uw wijnen op een constante temperatuur.
Door het ruime temperatuurbereik kunt u verschillende
wijnen bewaren op de gewenste serveertemperatuur. Ook
het laten rijpen voor langere tijd behoort tot de mogelijkheden. Hoe dan ook: deze AVINTAGE™ inbouwijnklimaatkast
is een ‘eye-catcher’ in uw keuken! Dit model heeft een
ingebouwd vacuumsysteem, waardoor u tot 3 geopende
flessen een aantal dagen kunt bewaren!
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Omkeerbare, 3 laags glazen deur, behandeld met
anti-UV in zwart frame
1 vaste legger
3 schuifbare halve houten leggers
Metalen behuizing (zwart)
Thermometer met electronisch display (wit)
Witte LED verlichting
Koelsysteem: compressor (luchtverplaatsings-systeem)
Instelbaar temperatuurbereik: 5° - 20°C
Energie klasse G

The art of living by excellence
TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Uitrusting		
4 verstelbare voetjes
		 (hoogte 1 cm)
		 Anti vibratiesysteem
		 Digitaal display met
		temperatuuraanduiding
		 Witte Led verlichting
		 Waterlade voor optimale
		hygrometrie
		
Flescapaciteit*

33

Omgevingstemperatuur

10 - 32°C

Voltage

220-240 V

Aansluitwaarde

90 W

Jaarlijks energieverbruik

118 kWh

Energieklasse

G

Klimaatklasse

N

Geluidsniveau

41 dB

Afmeting W x D x H

Verpakt
Uitgepakt

Gewicht

Bruto
Netto

65,6 x 62 x 63,5
59 x 56 x 59,5
35 Kg
32 Kg

*Flescapaciteit berekend op basis van ‘bordeaux-formaat’ 75cl flessen.
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De ingebouwde vacuumpomp zorgt
ervoor dat u tot 3 geopende flessen een
aantal dagen langer kunt bewaren:
• Tot 5 (open) flessen verticaal plaatsen
• Verminderd de aanwezige zuurstof in
de fles waardoor de oxidatie afneemt.
• Behoud de frisheid en kwaliteit enkele
dagen langer.
• Eenvoudig in gebruik:
verbind het kapje op de fles en druk
op het knopje.

ViniCave | Distrubiteur van Avintage wijnklimaatkasten voor Nederland
De Binderij 5 - 1321 EE Almere - Nederland
Tel. 036 5259965 - info@vinicave.nl - www.vinicave.nl
AVINTAGE verbetert constant zijn producten en kan daarom niet garanderen dat het de productspecificaties niet zal wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Bijgevolg kunnen er verschillen zijn tussen het product op deze productinfo en het aan u geleverde product. Alle gebruikte sfeerafbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke
producten en zijn uitsluitend bedoeld om een idee te geven van de mogelijkheden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten.
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