The art of living by excellence

AVU18TDZA
Onderbouw wijnklimaatkast
met 2 compartimenten
17
29,5 (W) x 57,3 (D) x 82/88,5 (H)
De luxe onderbouw wijnklimaatkasten van AVINTAGE™ zijn
ontworpen om tussen twee meubels te plaatsen of kunnen onder
een aanrechtblad worden geïnstalleerd. Ze zijn verkrijgbaar in
verschillende maten en met verschillende ventilatiesystemen,
zodat ze in de meeste keukens zonder problemen geplaatst
kunnen worden. Doordat deze kasten rondom zijn afgewerkt
kunnen ze ook als vrijstaand model worden gebruikt.
Deze AVINTAGE™ wijnkast heeft 2 compartimenten en is geschikt
voor vele toepassingen. Elk compartiment biedt uw wijnflessen
een eigen vaste temperatuur, zo heeft u veel flexibiliteit en een
‘eye-catcher’ in uw keuken!
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Ook te gebruiken als
vrijstaand model.

Afgebeeld is de AVU23SX
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Omkeerbare, 2-laags zwarte volglazen deur,
behandeld met anti-UV
Discrete greep (semi-greeploos)
3 half-schuifbare metalen leggers met houten front
4 verstelbare voetjes (hoogte 6,5 cm)
Metalen behuizing (zwart)
Thermometer met electronisch display (wit)
Witte LED verlichting
Koelsysteem: compressor (luchtverplaatsings-systeem)
Verwijderbaar luchtrooster
Instelbaar temperatuurbereik: 10° - 20°C / 5° - 10°C
Energie klasse G

The art of living by excellence
TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Verborgen greep
Uitrusting		
4 verstelbare voetjes
		 (hoogte 6,5 cm)
		 Anti vibratiesysteem
		 Digitaal display met
		temperatuuraanduiding
		 Witte Led verlichting
		 Verwijderbaar luchtrooster
Flescapaciteit*
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Omgevingstemperatuur

0 - 38°C

Voltage

220-240 V

Aansluitwaarde

74 W

Jaarlijks energieverbruik

138 kWh

Energieklasse

G

Klimaatklasse

N/ST

Geluidsniveau

38 dB

Afmeting W x D x H

Verpakt
Uitgepakt

Gewicht

Bruto
Netto

34 x 63 x 85
29,5 x 57,3 x 82
34 Kg
32 Kg

*Flescapaciteit berekend op basis van ‘bordeaux-formaat’ 75cl flessen.
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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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