Wijnkasten GrandCru

45

WKEgb 582

De uittrekbare opberglade voor wijnbestek
(inclusief 2-delige set voor 6 wijnglazen en
sommelieraccessoires) kan direct onder de
WKEgb 582 en WKEgw 582 wijnklimaatkasten
worden geplaatst. Samen met de 45 cm hoge
wijnklimaatkast komt de totale nishoogte op
60 cm.
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Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: m
Energieverbruik per jaar: 106 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: m
Energieverbruik per jaar: 106 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 130 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
Isolatieglasdeur met edelstaal kader, greeploos

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging
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Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 1 regelbaar koelcircuit
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails
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Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 1 regelbaar koelcircuit
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· Neerklapbare deur met TipOpen
· Verwisselbaar deurrubber
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· Neerklapbare deur met TipOpen
· Verwisselbaar deurrubber
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· Verzonken greep
· Verwisselbare deurscharniering
· Verwisselbaar deurrubber

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bĳ plaatsing
in lengterichting. Langere flessen kunnen ook
in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bĳ plaatsing
in lengterichting. Langere flessen kunnen ook
in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bĳ plaatsing in lengterichting.
Langere flessen kunnen met meegeleverde houders ook in de
breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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