
Víno jako v bavlnce
Tato vinotéka omezuje škodlivé vibrace kompresoru, které mohou znehodnotit 
vaše víno. Díky tomu získáte optimální podmínky pro uchovávání vašich lahví.

Prvotřídní osvětlení
Dopřejte vašemu vínu prvotřídní a diskrétní osvětlení díky moderní LED 
technologii.

Optimální poloha pro každou lahev
Nastavitelné dřevěné police poskytují skvělý prostor pro vodorovné uložení 
vašich vín. Ponořený korek tak vytvoří těsnění, které brání průniku vzduchu do 
lahve, a tak nedochází k oxidaci vína.

Posviťte si na skvělé víno
Speciální sklo chrání vzácná vína před vnějšími UV paprsky, zatímco 
zabudované LED osvětlení zajišťuje kompletní viditelnost uvnitř vinotéky.

Integrovaná vinotéka; výška (mm): 822; energetická třída: A; celková roční 
spotřeba (KWh): 149; hlučnost (dB): 42; čistý objem chladícího prostoru (l): 
138; ovládání: dotykové s LCD displejem; funkce: elektronická kontrola teploty; 
kapacita: 52 lahví typu Bordeaux; vybavení: 6 dřevěných plně širokých poliček, 
skleněné dveře s UV

Ochutnejte rozdíl mezi dobrým a výjimečným
Znalci vína vědí, že nejlepší lahve si zaslouží nejlepší podmínky. Profesionální 
péči o víno proto zajistí domácí vinotéka. Ta udržuje optimální teplotu, brání 
vysoušení korku a vytváří komplexní chuť v každé lahvi. 

Specifikace a benefity

• Hlučnost: 45 dB
• Poličky chladničky: 6 plná šířka, dřevěné
• Osvětlení chladničky: Interní LED
• Barva / design chladničky: Černá + Sklo
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nožky: Nastavitelné
• 822 mm vestavná výška
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 820 x 595 x 565
• Vestavné rozměry (mm): 822 x 600 x 550

Vestavná vinotéka
SWB66001DG
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Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 820x595x565
Energetická třída A
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 822x600x550
Ovládání Elektronické
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 149
Barva Černá + sklo
Délka kabelu (m) 1.8
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 0
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) 0
Osvětlení chladničky Interní LED
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 820
Šířka (mm) 595
Hloubka (mm) 565
Hlučnost (dB(A)) 42
Čistá hmotnost (kg) 48.5
EAN kód produktu 7332543491407
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace

Vestavná vinotéka
SWB66001DG

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBRE170D363001.jpg

