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Şarap dolapları

Şarap dolaplarımıza genel bakış

Vinidor serisi
Vinidor cihazları iki veya üç birbirinden bağımsız +5°C ile +20°C 
derece arası ayarlanabilen bölmelere sahiptirler.
Böylece, örneğin aynı anda kırmızı ve beyaz şarap en doğru
içme ısılarında muhafaza edilebilir. Uzun süreli saklamada da bu
cihazlar en doğru iklimi sunmaktadırlar.

Yıllandırma dolapları
Şarap yıllandırma dolapları bir şarap mahzenine benzer 
ortam sunmaktadırlar. Bu cihazlar uzun süreli saklama veya 
büyük miktarda şarap deponuzu içme ısısında tutmak için en 
doğru seçimdir. Isı +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir 
ve iç bölüm tüm alanlarında eşit ve sabit tutulur.

Servis dolapları
Isı kademeleri sayesinde servis dolapları özellikle farklı şarap
çeşitlerinin bir arada depolanmasını sağlamaktadır: Kırmızı
şaraplar, şampanya ve beyaz şaraplar böylece aynı anda her
birinin doğru içme ısısında tutulabilir.

+5°C

+18°C

+5°C ile +20°C arası

+5°C ile +20°C arası

+5°C ile +20°C arası

+5°C ile +20°C arası

Yenilikçi dokunmatik LC ekranlı elektronik kumanda ayarlanan ısının her şarap bölmesinde sürekli sabit kalmasını 
sağlamaktadır. Dijital ısı göstergesi ayarlanmış değeri tam olarak göstermektedir. Dokunmatik ekran yüzeyine hafif 
bir dokunuşla cihazın tüm fonksiyonları kolay ve rahat ayarlanabilir.

Renkli izolasyon cam kapı UV ışınlarından 
güvenli bir şekilde korumanın yanı sıra 
şaraplarınızın cihaz içinde rahat görülmesini de 
sağlamaktadır. Entegre açma mekanizmalı zarif 
alüminyum kol kapının güç gerektirmeden 
açılmasını sağlar.

Cihaz içinin eşit bir şekilde aydınlatılmasını 
sağlamak için her şarap gözüne ait dim 
fonksiyonlu ve sürekli açık tutma seçenekli LED 
aydınlatma bulunmaktadır. LED lambaların 
ihmal edilecek miktarda ısı yaymasından dolayı 
şaraplar uzun süre aydınlatılarak sunulabilir.

Gösterilen donanım detayları modellere bağlıdır, ilgili modelin tarifindekiler geçerlidir.

Detayına kadar kalite
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Vinidor serisi

1 Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm) 2  Bildirilen enerji tüketimine ulaşabilmek için, cihaz ile birlikte gelen mesafe tutucuları kullanılmalıdır. Bundan dolayı cihaz derinliği 3,5 cm artar.

Mesafe tutucuları kullanılmadan da cihaz tam fonksiyonel, ancak enerji tüketimi az artar.

WTes 5872
Vinidor

Enerji verimlilik sınıfı: A ²

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 180 / 0,493 kWh ²

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 178 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 578 / 496 l

Ses şiddeti: 37 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı /  Pasl. çelik

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 192 / 70 / 74,2 ²

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · 3 şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 3 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 3 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 13 raf, bunlardan 10 tanesi teleskopik ray ü stü nde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Entegre açma mekanikli alü minyum kol

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 13, 15, 17

WTes 5972
Vinidor

Enerji verimlilik sınıfı: A ²

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 182 / 0,498 kWh ²

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 211 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 593 / 516 l

Ses şiddeti: 38 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı /  Pasl. çelik

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 192 / 70 / 74,2 ²

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 10 raf, bunlardan 8 tanesi teleskopik ray ü stü nde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Entegre açma mekanikli alü minyum kol

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 13, 15, 17

WTpes 5972
Vinidor

Enerji verimlilik sınıfı: A ²

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 182 / 0,498 kWh ²

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 155 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 593 / 516 l

Ses şiddeti: 38 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı /  Pasl. çelik

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 192 / 70 / 74,2 ²

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 6 raf, bunlardan 5 tanesi teleskopik ray ü stü nde, davon 2 Auszugskörbe

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Pasl. çelik çubuk kol

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 13, 15

WTes 1672
Vinidor

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 137 / 0,375 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 34 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 123 / 95 l

Ses şiddeti: 38 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı /  Pasl. çelik

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 82,2 / 60 / 57,5

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 5 raf, bunlardan 3 tanesi teleskopik ray ü stü nde

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Pasl. çelik çubuk kol

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 13, 15
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Yıllandırma dolapları

1 Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

WKt 6451
GrandCru

Enerji verimlilik sınıfı: n

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 118 / 0,323 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 312 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 666 / 625 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-T

Kapı / Yan duvarlar: Dolu kapı, terra / terra

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 193 / 74,7 / 75,9

Kumanda

 · Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED iç aydınlatma

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 7 raf

Donanım özellikleri

 · SwingLine tasarım

 · Entegre açma mekanikli alü minyum kol

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 15, 16

WKt 5552
GrandCru

Enerji verimlilik sınıfı: m

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 140 / 0,382 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 253 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 573 / 525 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: İzolasyonlu cam kapı, çerceve terra / terra

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 192 / 70 / 74,2

Kumanda

 · İç bölü mde MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 7 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Entegre açma mekanikli alü minyum kol

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 14, 15, 16, 17

WKt 5551
GrandCru

Enerji verimlilik sınıfı: n

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 111 / 0,302 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 253 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 547 / 499 l

Ses şiddeti: 39 dB(A)

İklim sınıfı: SN-T

Kapı / Yan duvarlar: Dolu kapı, terra / terra

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 192 / 70 / 74,2

Kumanda

 · İç bölü mde MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED iç aydınlatma

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 7 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Entegre açma mekanikli alü minyum kol

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 14, 15, 16, 17

WKt 4552
GrandCru

Enerji verimlilik sınıfı: m

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 133 / 0,364 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 201 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 478 / 435 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: İzolasyonlu cam kapı, çerceve terra / terra

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 165 / 70 / 74,2

Kumanda

 · İç bölü mde MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 6 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Entegre açma mekanikli alü minyum kol

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 14, 15, 16, 17
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Yıllandırma dolapları

WKt 4551
GrandCru

Enerji verimlilik sınıfı: n

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 106 / 0,288 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 201 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 456 / 413 l

Ses şiddeti: 39 dB(A)

İklim sınıfı: SN-T

Kapı / Yan duvarlar: Dolu kapı, terra / terra

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 165 / 70 / 74,2

Kumanda

 · İç bölü mde MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED iç aydınlatma

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 6 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Entegre açma mekanikli alü minyum kol

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 14, 15, 16, 17

WKes 4552
GrandCru

Enerji verimlilik sınıfı: m

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 133 / 0,364 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 201 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 478 / 435 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı /  Pasl. çelik

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 165 / 70 / 74,2

Kumanda

 · İç bölü mde MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 6 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Entegre açma mekanikli alü minyum kol

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 13, 14, 15, 16, 17

WKes 653
GrandCru

Enerji verimlilik sınıfı: n

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 75 / 0,205 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 12 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 56 / 38 l

Ses şiddeti: 40 dB(A)

İklim sınıfı: SN

Kapı / Yan duvarlar: SmartSteel’li pasl. çelik çerceveli izolasyonlu cam kapı /  

SmartSteel’li pasl. çelik

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 61,2 / 42,5 / 47,8

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 3 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Kapı yönü , sağ sabit

 · Değiştirilebilen kapı çontası

 · Aksesuar çekmecesi

 · Duvara montajı mü mkü n

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 15, 19

Pratik küçük eşya bölmesi şarap malzemelerin 
saklanmasında veya çikolata ve pralin gibi 
şarap yanında sunulan malzemelerin doğru 
sıcaklıkta servis edilmesi için kullanılır.

Şarapların en iyi sunumu için WKes 653 
açılabilen ve kısılabilen LED aydınlatma ile 
donatılmıştır. LED‘ler çok az ısı ve hiçbir UV 
radyasyonu yaymadıkları için şaraplar zarar 
görmeden uzun süre bile ışık altında tutulabilir.

1  Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

Şarap yıllandırma dolapları GrandCru
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1  Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

Şarap yıllandırma dolapları ve servis dolapları Vinothek

WKb 4212
Vinothek

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 168 / 0,458 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 200 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 427 / 395 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: Siyah çerçeveli izolasyonlu cam kapı /  siyah

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 165 / 60 / 73,9

Kumanda

 · Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · Sü rekli devrede kalabilen iç aydınlatma

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 6 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Ergonomik çubuk kol siyah

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 14, 15, 24

WKr 4211
Vinothek

Enerji verimlilik sınıfı: n

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 103 / 0,282 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 200 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 409 / 377 l

Ses şiddeti: 39 dB(A)

İklim sınıfı: SN-T

Kapı / Yan duvarlar: Dolu kapı, bordo / siyah

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 165 / 60 / 73,9

Kumanda

 · Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 6 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Ergonomik çubuk kol siyah

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 14, 15, 24

WKb 3212
Vinothek

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 161 / 0,441 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 164 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 336 / 309 l

Ses şiddeti: 39 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: Siyah çerçeveli izolasyonlu cam 

kapı /  siyah

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 135 / 60 / 73,9

Kumanda

 · Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre 

ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · Sü rekli devrede kalabilen iç aydınlatma

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 4 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Ergonomik çubuk kol siyah

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 14, 15, 24

WKr 3211
Vinothek

Enerji verimlilik sınıfı: n

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 99 / 0,269 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 164 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 322 / 295 l

Ses şiddeti: 39 dB(A)

İklim sınıfı: SN-T

Kapı / Yan duvarlar: Dolu kapı, bordo / siyah

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 135 / 60 / 73,9

Kumanda

 · Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre 

ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 4 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Ergonomik çubuk kol siyah

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 14, 15, 24

WKb 1812
Vinothek

Enerji verimlilik sınıfı: m

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 113 / 0,307 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 66 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 145 / 134 l

Ses şiddeti: 38 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: Siyah çerçeveli izolasyonlu cam 

kapı /  siyah

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 89 / 60 / 61,3

Kumanda

 · Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre 

ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · Sü rekli devrede kalabilen iç aydınlatma

 · Yü kseklik ayarlı galvaniz tel raf

 · 3 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Ergonomik çubuk kol siyah

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 15, 18, 24
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Tasarım & LifestyleŞarap yıllandırma dolapları ve servis dolapları Vinothek

1  Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

WTb 4212
Vinothek

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 168 / 0,460 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 200 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 427 / 395 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: Siyah çerçeveli izolasyonlu cam kapı /  siyah

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 165 / 60 / 73,9

Kumanda

 · Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 6 ısı kademesi, +5°C ile +18°C arası ayarlanabilir

 · FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Lav taşı ü zerinden nem ayarlaması

 · Sü rekli devrede kalabilen iç aydınlatma

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 6 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Ergonomik çubuk kol siyah

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Değiştirilebilen kapı çontası

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 14, 15, 20, 24

WTr 4211
Vinothek

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 167 / 0,457 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 200 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 409 / 377 l

Ses şiddeti: 40 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: Dolu kapı, bordo / siyah

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 165 / 60 / 73,9

Kumanda

 · Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 6 ısı kademesi, +5°C ile +18°C arası ayarlanabilir

 · FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Lav taşı ü zerinden nem ayarlaması

 · Yü kseklik ayarlı Kayın ahşap raflar

 · 6 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Ergonomik çubuk kol siyah

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 14, 15, 20, 24

CMes 502

Enerji verimlilik sınıfı: m

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 107 / 0,293 kWh

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 45 / 42 l

Ses şiddeti: 35 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı / Yan duvarlar: SmartSteel’li pasl. çelik çerceveli izolasyonlu cam kapı /  

SmartSteel’li pasl. çelik

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 61,2 / 42,5 / 45

Kumanda

 · Mekanik kumanda, döner kumanda, dışta

Soğutucu

 · 1 Isı bölgesi, +2°C ile +10°C derece arası ayarlanabilir

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Galvaniz tel raf

 · 3 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Önde yü kseklik ayarlı ayaklar

 · Kapı yönü , sağ sabit

 · Duvara montajı mü mkü n

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 01, 02

ZKes 453
Humidor

Enerji verimlilik sınıfı: 

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 162 / 0,443 kWh

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 43 / 39 l

Ses şiddeti: 40 dB(A)

İklim sınıfı: N

Kapı / Yan duvarlar: SmartSteel’li pasl. çelik çerceveli izolasyonlu cam kapı /  

SmartSteel’li pasl. çelik

Dış ölçü ler, cm (Y / E / D): 61,2 / 42,5 / 47,8

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Isı ve hava neminin dijital göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

Humidor

 · 1 Isı bölgesi, +16°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Hava nemi bölgesi, 68% ile 75% arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Ispanyol Sedir ağacından imal edilmiş raflar

 · 2 raf

Donanım özellikleri

 · HardLine tasarım

 · Kapı yönü , sağ sabit

 · 2 sunum kutusu

 · Duvara montajı mü mkü n

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 19
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Ankastre servis dolapları

1  Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

EWTgw 3583
Vinidor

Yü zeye sıfır izolasyonlu cam kapı / Ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 165 / 0,450 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 83 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 307 / 271 l

Ses şiddeti: 36 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: Beyaz izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 177,2-178,8 / 56-57 / en az 55

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 10 raf, bunlardan 8 tanesi teleskopik ray ü stü nde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

 · TipOpen - Dokunmatik açma

 · Önde yü kseklik ayarlı ayaklar

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 15

Renk/Malzeme farkı:

EWTgb 3583 siyah izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

EWTdf 3553
Vinidor

İzolasyonlu cam kapı / dekore edilebilir ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 163 / 0,445 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 80 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 289 / 254 l

Ses şiddeti: 36 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: İzolasyonlu cam kapı, dekor edilebilir çerçeve için hazırlanmış

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 177,2-178,8 / 56-57 / en az 55

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 10 raf, bunlardan 8 tanesi teleskopik ray ü stü nde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

 · Önde yü kseklik ayarlı ayaklar

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 15, 26

EWTgb 2383
Vinidor

Yü zeye sıfır izolasyonlu cam kapı / Ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 153 / 0,419 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 51 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 195 / 169 l

Ses şiddeti: 36 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: Siyah izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 122-123,6 / 56-57 / en az 55

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 6 raf, bunlardan 4 tanesi teleskopik ray ü stü nde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

 · TipOpen - Dokunmatik açma

 · Önde yü kseklik ayarlı ayaklar

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 15

Renk/Malzeme farkı:

EWTgw 2383 beyaz izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

EWTdf 2353
Vinidor

İzolasyonlu cam kapı / dekore edilebilir ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 152 / 0,416 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 48 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 183 / 158 l

Ses şiddeti: 36 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: İzolasyonlu cam kapı, dekor edilebilir çerçeve için hazırlanmış

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 122-123,6 / 56-57 / en az 55

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 6 raf, bunlardan 4 tanesi teleskopik ray ü stü nde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

 · Önde yü kseklik ayarlı ayaklar

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 15, 26
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1 Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

Ankastre servis dolapları Tezgah altı şarap dolapları

EWTgb 1683
Vinidor

Yü zeye sıfır izolasyonlu cam kapı / Ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 146 / 0,400 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 33 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 125 / 104 l

Ses şiddeti: 36 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: Siyah izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 87,4-89 / 56-57 / en az 55

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 4 raf, bunlardan 2 tanesi teleskopik ray ü stü nde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

 · TipOpen - Dokunmatik açma

 · Önde yü kseklik ayarlı ayaklar

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 15

Renk/Malzeme farkı:

EWTgw 1683 beyaz izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

EWTdf 1653
Vinidor

İzolasyonlu cam kapı / dekore edilebilir ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 145 / 0,397 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 30 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 117 / 97 l

Ses şiddeti: 36 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: İzolasyonlu cam kapı, dekor edilebilir çerçeve için hazırlanmış

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 87,4-89 / 56-57 / en az 55

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 4 raf, bunlardan 2 tanesi teleskopik ray ü stü nde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

 · Önde yü kseklik ayarlı ayaklar

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 15, 26

UWT 1682
Vinidor

Yü zeye sıfır / Tezgah altı cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 144 / 0,392 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 34 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 123 / 94 l

Ses şiddeti: 36 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: Siyah izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 82-87 / 60 / en az 58

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre 

ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 5 raf, bunlardan 3 tanesi teleskopik ray ü stü nde

Donanım özellikleri

 · TipOpen - Dokunmatik açma

 · Önde ve arkada yü kseklik ayarlı ayaklar

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 15

UWTes 1672
Vinidor

Yü zeye sıfır / Tezgah altı cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: B

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 196 / 0,535 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 34 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 123 / 94 l

Ses şiddeti: 38 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 82-87 / 60 / en az 58

Kumanda

 · İç bölü mde MagicEye, tuşlu elektronik

 · Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre 

ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 5 raf, bunlardan 3 tanesi teleskopik ray ü stü nde

Donanım özellikleri

 · Pasl. çelik çubuk kol

 · Önde ve arkada yü kseklik ayarlı ayaklar

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 13, 15

UWKes 1752
GrandCru

Yü zeye sıfır / Tezgah altı cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 145 / 0,396 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 46 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 135 / 110 l

Ses şiddeti: 38 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 82-87 / 60 / en az 58

Kumanda

 · İç bölü mde MagicEye, tuşlu elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre 

ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir

 · Kayın ahşap raflar

 · 4 raf, bunlardan 3 tanesi teleskopik ray ü stü nde

Donanım özellikleri

 · Pasl. çelik çubuk kol

 · Önde ve arkada yü kseklik ayarlı ayaklar

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

 · Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 13, 14, 15, 16
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WKEgb 582

Ankastre şarap yıllandırma dolapları

1  Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

WKEes 553
GrandCru

Yü zeye sıfır / Ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: A

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 130 / 0,356 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 18 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 48 / 46 l

Ses şiddeti: 32 dB(A)

İklim sınıfı: SN

Kapı: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 45 / 56 / en az 55

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre 

ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 3 raf, bunlardan 2 tanesi teleskopik ray ü stü nde

Donanım özellikleri

 · Açma yuvası

 · Değiştirilebilen kapı yönü 

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06, 13, 15

WKEgb 582
GrandCru

Yü zeye sıfır izolasyonlu cam kapı / Ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: m

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 106 / 0,290 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 18 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 48 / 46 l

Ses şiddeti: 34 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: Siyah izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 45,1 / 55,9 / en az 55

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre 

ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 3 raf, bunlardan 2 tanesi teleskopik ray ü stü nde

Donanım özellikleri

 · TipOpen özellikli aşağıya doğru açılan kapak

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06

WKEgw 582
GrandCru

Yü zeye sıfır izolasyonlu cam kapı / Ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: m

Enerji tü ketimi yıl / 24 saat: 106 / 0,290 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 18 ¹

Brü t- / Toplam kullanım hacmi: 48 / 46 l

Ses şiddeti: 34 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: Beyaz izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

Kabin ölçü leri, cm olarak (Y / E / D): 45,1 / 55,9 / en az 55

Kumanda

 · İç bölü mde LC ekran, dokunmatik elektronik

 · Dijital ısı göstergesi

 · Arızada alarm: görsel ve sesli

 · Kapı alarmı: sesli

 · Çocuk kilidi

Şarap bölü mü 

 · 1 Isı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir

 · Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömü r filtre 

ü zerinden taze hava girişi

 · Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı

 · LED aydınlatma, sü rekli yanabilir, dimmli

 · Kayın ahşap raflar

 · 3 raf, bunlardan 2 tanesi teleskopik ray ü stü nde

Donanım özellikleri

 · TipOpen özellikli aşağıya doğru açılan kapak

 · Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128’ten itibaren)

 · 06

WKE 5 şarap iklimlendirme cihaz modellerinin doğrudan altına yerleştirilen rahat çalışan aksesuar çekmecesinde 
aksesuarlar saklanabilir. Böylece 45‘lik ankastre yuvasını 60‘lığa tamamlar
Beyaz cam (9792 449-00), cam siyah (9792 451-00) ve paslanmaz çelik (9792 453-00) olarak mevcuttur.


