
DOMETIC E91FG
VINKYLSKÅP MED FRAMELESS GLASDÖRR OCH TVÅ
TEMPERATURZONER, 91 FLASKOR
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NJUT AV DITT VIN NÄR DET
ÄR SOM BÄST
Detta eleganta vinkylskåp med glasdörr har två
separata temperaturzoner som kan ställas in efter
behov – för rött vin, vitt vin, champange och även
andra kylda drycker. Utdragbara hyllor håller
vinsamlingen organiserad och ger en bekväm
åtkomst. Stor lagringskapacitet på upp till 91 flaskor.

Dometic E91FG har två separata temperaturzoner som kan ställas in
efter behov – för röda fullkroppsviner, fruktiga viner, champagne
eller andra kylda drycker. Utdragbara hyllor av hög kvalitet ger en
bekväm åtkomst och en serveringshylla för öppna flaskor
inkluderas som standard, med möjligheten att lägga till
ytterligare. Det rymliga vinkylskåpet har LED-lampor på båda
sidorna om skåpet och rymmer upp till 91 vinflaskor bakom dess
frameless glasdörr med UV-filter. Dess välfungerande kyl- och
uppvärmningssystem garanterar att du väljer en temperatur du
snabbt kan uppnå och upprätthålla på ett tillförlitligt sätt. Samtidigt
som ett effektivt luftcirkulationssystem, kolfilter och en
vattenbehållare skapar det perfekta klimatet för att dina viner ska
uppnå sin fulla potential.

Två temperaturzoner för att lagra olika typer av vin i perfekta
förhållanden
Uppvärmning- och kylfunktion som snabbt uppnår och behåller
den angivna temperaturen
Frameless glasdörr med 3-skikt och filter mot UV-strålar
Integrerat luftcirkulationssystem för en enhetlig
temperaturspridning
Kolfiltret och vattenbehållare skapar ett perfekt klimat för
lagring och åldring av vin

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT Modell E91FG

Modell på etiketten E91FG

SKU-nummer 9600027057

Leveransomfattning Wine cellar with manual

Produktbeskrivning Vinkylskåp med frameless

glasdörr och två temperaturzoner, 91 flaskor

Kylningsteknik Kompressor

MÅTT Produktens djupmått 615 mm

Produktens höjdmått 1476 mm

Produktens breddmått 595 mm

Nettovikt 82 kg

ELEKTRISK Ingångsfrekvens 50 Hz

Ingångsspänning (växelström) 220-240 V

Nominell ingångseffekt (växelström) 160 W

PRESTANDA Klimatklass (EN62552) SN-ST

Buller (EN60704-1 och 60704-2-14) 41 dB(A)

Hermetiskt sluten utrustning True

Köldmedium, typ R600a

Köldmedelsmängd 50 g

Köldmedelsmängd 50 g

YTTERLIGARE Färg Black

Certifikat CE

Gångjärnstyp Gångjärn till höger

Innerbelysning Ja, lysdiod

Vinkällarkapacitet 91 Bordeaux bottles, 75cl

LOGISTIK Paketets djupmått 660 mm

Paketets höjdmått 1566 mm

Paketets breddmått 660 mm

Paketvikt 87.50 kg

EAN-13 6951218420668

Mobile living made easy.


