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WINEMEX 145 - FRITSTÅENDE/INDBYGNINGSMODEL
Højde Mål Farve Varenr. Pris
1720 mm 595 mm Sort 910.21.1004.2 21.999,-

WINEMEX 145
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NYHED 2019

SÆRLIGE EGENSKABER

�� 8 udtrækshylder af FSC-certificeret bøgetræ
�� LED-lys i top og sider
�� Mulighed for at vende lågen
��  Med lydsvag vibrationsdæmpet kompressor

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MATERIALE:  Sortlakeret stål med  
glaslåge

HØJDE:   1285 mm
ANTAL ZONER:  Tozone skab
ANTAL FLASKER:  69
VOLUMEN: 191 liter

TEKNISKE DATA

STRØM: 230 V 
EFFEKTIVITETSKLASSE: B
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG: 203 kWh/år
KLIMAKLASSE: SN (+10 °C til +32 °C)
LYDNIVEAU: 42 dB
MODEL:  Designet til at være 

fritstående 

Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin

GLAS TOUCH

LED LYS

SÆRLIGE EGENSKABER

�� Passer til indbygning i køleskabskabinet
�� 9 udtrækshylder af FSC-certificeret bøgetræ
��  1 displayhylde med udtræk af FSC-certificeret  

bøgetræ
��   Medfølger ophæng til vinglas, som kan  

monteres i toppen af skabet
��  LED-lys i top og sider
��  Mulighed for at vende lågen
��  Med lydsvag vibrationsdæmpet kompressor
��  Skabet kan anbringes i koldzoner, da  

kompressor både kan nedkøle og opvarme. 

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MATERIALE:  Sortlakeret stål med  
glaslåge

HØJDE:   1720 mm
ANTAL ZONER:  Trezone skab
ANTAL FLASKER:  145
VOLUMEN: 368 liter

TEKNISKE DATA

STRØM: 230 V 
EFFEKTIVITETSKLASSE: C
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG: 262 kWh/år
KLIMAKLASSE: SN - T (+10 °C til +43 °C)
LYDNIVEAU: 42 dB
MODEL:   Designet til at være 

fritstående 

Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin

Pris kr. 21.999,-
ENERGIKLASSE

C

Winemex-skabet er 
udstyret med kulfilter 
og ventilation for at 
sikre et godt og lugtfrit 
indeklima i Winemex-
skabet.I bunden af Winemex-skabet 

finder du elegant udluftning, så 
overskudsvarmen fra skabet ledes 
ud i rummet, og på den måde 
bidrager til at genopvarmning af 
boligen.

Winemex 145-skabet har mulighed 
for også at opbevare dine vin-
glas, så disse har den rigtige tem-
peratur, når vinen skal serveres.

Elegant elektronisk betjenings-
panel med temperaturvisning.

Elegangt displayhylde til dine 
bedste vine.
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