
WTb 4212 Vinothek

Fabrikant: Liebherr
Artikelnummer: WTb 4212-20
Levertijd: 2 tot 4 werkdagen
Verzendkosten: Gratis binnen Nederland

Type: Wijnbewaarkast
Aantal flessen: 200
Deur: Glasdeur
Vermogen: 230 V. / 460 Watt
Afmetingen: 600x739x1650 mm (bxdxh)
Temperatuurbereik: +5ºC tot +18ºC
Koelsystemen: 1

Alle wijnen op drinktemperatuur
De Liebherr wijnklimaatkast WTb 4212 met instelbaar temperatuurverloop van +5° tot +7°C onderaan en +16° tot +18°C bovenaan, 
is uitgevoerd in matzwart met isolatieglas deur. Met verstelbare houten legplateaus, 2 digitale temperatuurmeters, verlichting, 
alarmering en FreshAir filter. Capaciteit 200 flessen (Bordeauxformaat).

Een wijnkoelkast die ook verwarmt.
Een geintegreerd verwarmingselement zorgt ervoor dat uw rode wijn ook in een koele omgeving op drinktemperatuur (c. +18°C) blijft.

In alle rust bewaren.
Omdat reeds geringe vibraties bestanddelen van het soms aanwezige bezinksel kunnen doen opdwarrelen en daarmee het rijpproces en de 
kwaliteit verstoren, zijn wijnkasten uitgevoerd met trillingsvrije compressoren.

Voor optimale luchtvochtigheid.
De klimaatkasten uit de Vinothek serie beschikken over lavastenen waarmee de luchtvochtigheid in de wijnkast kan worden verhoogd.

Algemeen
Netto inhoud totaal: 401 liter
Bruto inhoud totaal: 427 liter
Klimaatklasse: SN-ST
Geschikt voor ruimtes met een omgevingstemperatuur van +10°C tot +43°C en een maximale luchtvochtigheid van 70%
Een geïntegreerd verwarmingselement zorgt ervoor dat temperaturen hoger dan de omgevingstemperatuur kunnen worden bereikt. 
Dit kan bijvoorbeeld bij het bewaren van rode wijn (ca. +18°C) zeer belangrijk zijn. (Getest in ruimtes tot minimaal 10°C)
Ongeschikt voor onverwarmde ruimtes (lager dan 10°C)
Lengte aansluitsnoer: 200 mm
Aantal compressoren: 1

Afmetingen:
Diepte bij 90° geopende deur: 1298 mm
Breedte bij 90° geopende deur: 648 mm
Tussenbouwbaar: Ja
Plaatsbaar tegen muur: Ja
Netto gewicht: 77 kg
Bruto gewicht: 83 kg
Hoogte verpakking: 1706 mm
Breedte verpakking: 615 mm
Diepte verpakking: 829 mm

Overige kenmerken:
Greep: Stanggreep
Stelpoten: Ja
Transportwieltjes: Ja
Transportgrepen: Ja
Display: Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel: Druktoets
HomeDialog: HomeDialog ready
Deuralarm: Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm: Akoestisch temperatuuralarm
Kinderbeveiliging: Ja
Verwisselbaar deurrubber: Ja
Deurscharniering: Rechts, wisselbaar

Wijndeel:
Aantal temperatuurzones: 6
Aantal apart instelbare temperatuurzones: 1
Aantal draagplateaus wijn: 5
Materiaal draagplateaus: Beukenhouten draagplateaus
Verlichting: TL verlichting (apart schakelbaar)
Lavasteen bevochtiging: Ja
Trillingsvrije ophanging compressor: Ja
Aantal actieve koolfilters: 1
Cliplabels: Ja

200 flessen


