Wilkhas NV
Daalstraat 162, 1852 Grimbergen - 02 269 29 16
wilkhas@outlook.be - www.wilkhas.be

Wijnkast vrijstaand: Liebherr WTb 4212-20
Wijnactie
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 koelkast die ook verwarmt
Een geïntegreerd verwarmingselement zorgt ervoor dat uw
rode wijn ook in een koele omgeving op drinktemperatuur (ca.
+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.
Alle wijnen duidelijk herkenbaar
De plateauclips geven een snel overzicht van de wijnvoorraad.
De beschreven kaartjes kunnen in de clips worden geschoven
om vervolgens op het front van de plateaus te worden
bevestigd.
Perfect overzicht, veilig en beschermd
Wijnflessen zijn in de meeste gevallen getint om te voorkomen
dat UV-licht de wijn in zijn rijping verstoort. Een getinte fles is
echter niet voldoende. Om de belasting van UV-straling te
minimaliseren, zijn de Liebherr wijnkasten uitgevoerd met
speciaal UV-bestendig isolatieglas. Hiermee is uw
wijnvoorraad beschermd en kan deze stijlvol worden
gepresenteerd.
Voor een optimale luchtvochtigheid

________
€ 1499,-

€ 1299,-

(promo tot 31/12/2019)

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

Eigenschappen:
Alarm bij geopende deur

ja

Breedte

60 cm
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Diepte

73.9 cm

Energieklasse

A

Geluidsniveau

38 dB(A)

Glazen deur

ja

Glazen legniveaus

nee

Hoogte

165 cm

Kinderbeveiliging

ja

Klimaatklasse

SN (10-32°C)

Klimaatklasse

ST (16-38°C)

Temperatuurbereik

5-18 °C

Totale netto inhoud

104 Liter

Aantal aparte temperatuurzones

1

Aantal flessen (0,75 L)

200

Aantal leg niveaus

6

Jaarlijks elektrisch verbruik

168 kWh

Met scherm

ja

Met slot

nee

Materiaal legniveaus

Hout

Ingebouwde LED verlichting

nee

Legniveaus op telescooprails

0

Type wijnkast

Wijnbewaarkast

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.

Wilkhas NV BTW 439583412
22/10/2019 16:14:09

Pag. 2/2

