Η ιδανική θερμοκρασία
αποθήκευσης για τα κρασιά

Wine

Όσον αφορά το κρασί, η σωστή θερμοκρασία είναι πάντα σημαντική. Από τη θερμοκρασία του
αέρα που εξασφαλίζει την τέλεια ανάπτυξη των σταφυλιών, σε εκείνη που διέπει τις διαδικασίες
της ωρίμανσης στην παραγωγή και την ισορροπημένη θερμοκρασία για την αποθήκευση του
κρασιού, όλα πρέπει να είναι τέλεια. Πάνω απ 'όλα είναι η θερμοκρασία που καθορίζει τη γεύση
και την ποιότητα του κρασιού, όπως και η θερμοκρασία σερβιρίσματος που θα καθορίσει την
απόλαυση σας.

Συντηρητές κρασιών για τέλεια παρουσίαση.

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά.
Η ενσωματωμένη κλειδαριά είναι εξαιρετικά ανθεκτική και
προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ο φρέσκος αέρας που παρέχεται μέσω
του φίλτρου ενεργού άνθρακα
FreshAir και η κυκλοφορία του αέρα στο
σύστημα ψύξης, εξασφαλίζει τη
βέλτιστη ποιότητα του αέρα.

Η εργονομική χειρολαβή slimline είναι ανοξείδωτη
και εξαιρετικά καλαίσθητη.

Το πλήρως επεκτάσιμο ράφι πάνω σε
τηλεσκοπικούς οδηγούς προσφέρει
αποθηκευτικό χώρο για 30 όρθιες φιάλες.
Ιδανικό για πώληση κρασιού με το ποτήρι αλλά
και για τη σωστή παρουσίαση των κρασιών.
Ειδικά διαχωριστικά επιτρέπουν την τοποθέτηση
φιαλών διαφορετικού μεγέθους.

Η πρακτική χειρολαβή της πόρτας από αλουμίνιο, με
ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος, επιτρέπει στην πόρτα της
συσκευής να ανοίξει εύκολα και με ελάχιστη προσπάθεια.

Δύο ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης μειώνουν την κατανάλωση και εξασφαλίζουν
την ιδανική κυκλοφορία στη συσκευή

Ο φωτισμός LED στο εσωτερικό μπορεί να
ρυθμιστεί για να δώσει ένα ευχάριστο φως
στο εσωτερικό της συσκευής. Όλες οι
συσκευές Vinidor είναι εξοπλισμένες με αυτό
το καινοτόμο, χωρίς θερμότητα LED φως.

Η ηλεκτρονική οθόνη LCD είναι ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό του
σχεδιασμού. Με σαφές μενού πλοήγησης και ηλεκτρονικό έλεγχο αφής,
παρέχει ακόμα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες συντήρησης.
Η ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας είναι ορατή από έξω στις συσκευές με
γυάλινες πόρτες. Η πλοήγηση μέσω αφής εξασφαλίζει εύκολη επιλογή και
χρήση των πολυάριθμων λειτουργιών ελέγχου.

Τα χειροποίητα ράφια κατασκευάζονται
από ακατέργαστο ξύλο και είναι ιδανικά
για την αποθήκευση των φιαλών Bordeaux
με ασφάλεια, παρέχοντας ταυτόχρονα
μια σαφή οπτική αλλά και ευκολία στη
πρόσβαση. Η αποθήκευση των φιαλών σε
αντίθετες κατευθύνσεις επιτρέπει την πλήρη
εκμετάλλευση του χώρου.

Οι μεντεσέδες της πόρτας είναι αντιστρέψιμοι και επιτρέπουν
την εύκολη αλλαγή φοράς χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα.
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Η πόρτα με υποβοήθηση κλεισίματος διαθέτει αφαιρούμενο λάστιχο
και εμποδίζει την απώλεια ψύξης.

Η ιδανική σειρά για τους λάτρεις του κρασιού.

Συντηρητές κρασιών: κυριότερα χαρακτηριστικά

Σειρά Vinidor
Η σειρά Vinidor προσφέρει απόλυτη ευελιξία και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα
αποθήκευσης και των 2 ειδών κρασιού (κόκκινο-λευκό) και ράφια κρασιού πολλαπλής
θερμοκρασίας σε μία μόνο συσκευή. Η σειρά έρχεται με μοντέλα για δύο ή τρεις
ζώνες θερμοκρασίας, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα στην
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Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης για τα κρασιά σας.
Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης για το κρασί είναι μεταξύ +10°C και +12°C. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό αυτή η
θερμοκρασία να κρατηθεί όσο το δυνατόν σταθερή, καθώς είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να προστατευτεί η φυσική αρμονία
του κρασιού.

+5°C to +20°C
+5°C to +20°C

απαιτούμενη θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +20°C. Ως εκ τούτου, μια συσκευή με
τρεις ζώνες θερμοκρασίας μπορεί να αποθηκεύσει ταυτόχρονα κόκκινο κρασί, λευκό

+5°C to +20°C

κρασί, σαμπάνια και όλα στη βέλτιστη θερμοκρασία σερβιρίσματος τους. Η
συντηρητές Vinidor προσφέρουν επίσης το τέλειο κλίμα για μακροχρόνια αποθήκευση
κρασιού. Τα διαφορετικά μεγέθη των ζωνών θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τον
πλήρως ρυθμιζόμενο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάνουν τους συντηρητές αυτής της
σειρά κατάλληλους για σχεδόν οποιαδήποτε συλλογή κρασιών.

Θάλαμοι συντήρησης
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Η ηλεκτρονική οθόνη LCD είναι ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό
του σχεδιασμού. Με σαφες μενού πλοήγησης και ηλεκτρονικό
έλεγχο αφής, παρέχει ακόμα περισσότερες πληροφορίες για
τις συνθήκες συντήρησης. Η ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
είναι ορατή από έξω στις συσκευές με γυάλινες πόρτες. Η
πλοήγηση μέσω αφής εξασφαλίζει εύκολη επιλογή και χρήση των
πολυάριθμων λειτουργιών ελέγχου.

Οι θάλαμοι αποθήκευσης προσφέρουν παρόμοιες συνθήκες με ένα κελάρι κρασιών.
Επομένως, είναι μια ιδανική επιλογή τόσο για μακροχρόνια αποθήκευση αλλά για και
αποθήκευση μεγάλων αποθεμάτων οίνου, πάντα με την επίτευξη της τέλειας
θερμοκρασίας σερβιρίσματος. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από +5°C έως

+5°C to +20°C

Η σειρά Vinidor είναι εξοπλισμένη με στέρεα ξύλινα ράφια
τοποθετημένα σε τηλεσκοπικούς οδηγούς. Τα χειροποίητα ράφια
κατασκευάζονται από ακατέργαστο ξύλο και είναι ιδανικά για την
αποθήκευση των φιαλών Bordeaux με ασφάλεια, παρέχοντας
ταυτόχρονα μια σαφή οπτική αλλά και ευκολία στη πρόσβαση.
Η αποθήκευση των φιαλών σε αντίθετες κατευθύνσεις επιτρέπει
την πλήρη εκμετάλλευση του χώρου.

+20°C, κατά περίπτωση.

Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας

Συντηρητές πολλαπλής
θερμοκρασίας
Οι συντηρητές πολλαπλής θερμοκρασίας της σειράς Vinothek προσφέρουν έναν

XXX 1234

Η Liebherr έχει μακρά παράδοση στην υψηλή
ενεργειακή απόδοση, δίνοντας πάντοτε
έμφαση σε αυτόν τον τομέα από το στάδιο της
αρχικής σχεδίασης των προϊόντων.
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XXX

+18°C

Το ηλεκτρονικό όργανο απόλυτης ακρίβειας,
τα κορυφαία υλικά και εξαρτήματα, η υψηλής
απόδοσης μόνωση και οι τεχνολογικά
προηγμένοι συμπιεστές, διασφαλίζουν την
τέλεια ενεργειακή απόδοση των ψυγείων.

ευέλικτο τρόπο αποθήκευσης για διαφορετικούς τύπους κρασιού, το καθένα στη τέλεια
XXX L

δημιουργεί διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής. Ως
αποτέλεσμα το κόκκινο κρασί μπορεί να αποθηκευτεί στο ανώτερο τμήμα στους +8°C,
ενώ το κάτω τμήμα με θερμοκρασία +5°C είναι ιδανικό για την αποθήκευση αφρώδους
οίνου ή σαμπάνιας και στο μεσαίο τμήμα η θερμοκρασία είναι ιδανική για λευκό κρασί.

+5°C

Η πρακτική τοποθέτηση των ραφιών της σειράς Vinidor
ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες αποθήκευσης των φιαλών όσο και
την παρουσίασή τους. Οι φιάλες μπορούν να αποθηκευτούν
οριζόντια στο πίσω μέρος.

XXX L

XXX dB

Για μια ακόμη φορά η Liebherr πρωτοπορεί με
την τρέχουσα σειρά ψυγείων και καταψυκτών ,
με ενεργειακές κλάσεις A+ to A+++/-20%.

Τα παρόντα μοντέλα προορίζονται μόνο για αποθήκευση κρασιών.
Μέγιστη χωρητικότητα φιάλης bordeaux (0.75 l) σύμφωνα με οδηγία NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)
Σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας:
Με +25°C θερμοκρασία περιβάλλοντος, κλειστός εσωτερικός φωτισμός και +12°C εσωτερική θερμοκρασία.
Ευρωπαϊκή οδηγία (EU) EN 153:2006
Κλιματικές κλάσεις:
SN +10 °C to +32 °C ST +16 °C to +38 °C
N +16 °C to +32 °C T +16 °C to +43 °C
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θερμοκρασία κατανάλωσής του. Η καινοτόμος τεχνολογία που χρησιμοποιούμε

Σειρά Vinidor

3.462 €

Σειρά Vinidor

2.971€

3.061€

2.010 €

WTes 5872 Vinidor

WTes 5972 Vinidor

WTpes 5972 Vinidor

WTes 1672 Vinidor

578 / 496 lt
178
700 / 742 / 1920
560 / 520 / 1695
A
180 / 0.493 kWh
SN-ST / +10°C to +38°C
R 600a
38 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
3/3
+5°C to +20°C
Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο
ανοξείδωτο ατσάλι
Οθόνη LCD/εσωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED
ναι / ναι
ξύλινα ράφια / 13
10
1

593 / 516 lt
211
700 / 742 / 1920
560 / 520 / 1695
A
182 / 0.498 kWh
SN-ST / +10°C to +38°C
R 600a
38 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
2/2
+5°C to +20°C
Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο
ανοξείδωτο ατσάλι
Οθόνη LCD/εσωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED
ναι / ναι
ξύλινα ράφια / 10
8
1

593 / 516 lt
155
700 / 742 / 1920
560 / 520 / 1695
A
182 / 0.498 kWh
SN-ST / +10°C to +38°C
R 600a
38 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
2/2
+5°C to +20°C
Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο
ανοξείδωτο ατσάλι
Οθόνη LCD/εσωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED
ναι / ναι
ξύλινα ράφια / 6
5

123 / 95 lt
34
598 / 575 / 822
510 / 440 / 550
A
137 / 0.375 kWh
SN-ST / +10°C to +38°C
R 600a
38 dB(A)
0.8 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
2/2
+5°C to +20°C
Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο
ανοξείδωτο ατσάλι
MagicEye / εσωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED
ναι / ναι
ξύλινα ράφια / 5
3

HardLine
ναι
Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος
Ναι
δεξιά, αναστρέψιμη / ναι
142 / 134 kg

HardLine
ναι
Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος
Ναι
δεξιά, αναστρέψιμη / ναι
132 / 123 kg

2
HardLine

HardLine

ανοξείδωτο slimline
Ναι
δεξιά, αναστρέψιμη / ναι
131 / 123 kg

αλουμίνιο
Ναι
δεξιά, αναστρέψιμη / ναι
59 / 55 kg

9881291
7112043
9094559
8409030 / 8409022

9881291
7112043
9094559
8409030 / 8409022

9881291

9881289

9094559
8409030 / 8409022

9094397
8409030 / 8409022
9901071

Πολυζωνικοί συντηρητές

`CX

`CX

`CX

`CX

1 Πίνακας ενεργειακών κλάσεων σελ.9. Σύμφωνα με την οδηγία 2017/1369 6a.
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Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα
Μέγιστος αριθμ.φιαλών Bordeaux 0.75 Ltr
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Ενεργειακή κλάση¹
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24h
Κλιματική κλάση/θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ψυκτικό υγρό
Επίπεδο θορύβου
Ένταση/Ισχύς
Συχνότητα/Τάση
Σύστημα ψύξης
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Έλεγχος υγρασίας
Ζώνες ψύξης/ψυκτικά κυκλώματα
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό πόρτας
Εξωτερικό υλικό
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας
Προειδοποίηση βλάβης
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας
Κλείδωμα για παιδιά
Εσωτερικός φωτισμός
Μόνιμος φωτισμός / ρεοστάτης
Υλικό ραφιών / Αριθμός ραφιών
Τηλεσκοπικοί οδηγοί
Ράφι παρουσίασης
Ράφι όρθιων φιαλών
Σχεδίαση
SoftSystem
Χειρολαβή
Κλειδαριά
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς
Μικτό/καθαρό βάρος
Προαιρετικός εξοπλισμός
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Ράφι παρουσίασης (ξύλινο-μερικώς αναδιπλούμενο)
Καρτελάκια τιμών
Γυαλιστικό ανοξείδωτου/καθαριστικό ανοξείδωτου
Ανοξείδωτο χειρολαβή ψυγείου πάγκου

Αποθήκες κρασιών GrandCru

1.874 €

1.685 €

1.874 €

1.685 €

1.625€

Αποθήκες κρασιών

WKt 6451

WKt 5552

WKt 5551

WKes 4552

WKt 4552

WKt 4551

GrandCru

GrandCru

GrandCru

GrandCru

GrandCru

GrandCru

GrandCru

Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα
Μέγιστος αριθμ.φιαλών Bordeaux 0.75 Ltr
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Ενεργειακή κλάση¹
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs
Κλιματική κλάση/θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ψυκτικό υγρό
Επίπεδο θορύβου
Ένταση/Ισχύς
Συχνότητα/Τάση
Σύστημα ψύξης
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Έλεγχος υγρασίας
Ζώνες ψύξης/ψυκτικά κυκλώματα
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό πόρτας
Εξωτερικό υλικό
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας
Προειδοποίηση βλάβης
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας
Κλείδωμα για παιδιά
Εσωτερικός φωτισμός
Εσωτερικός φωτισμός μόνιμος
Υλικό ραφιών /αριθμός ραφιών
Μετακινούμενα ράφια
Design
Χειρολαβή
Κλειδαριά
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς
Μικτό/καθαρό βάροςl

666 / 625 lt
312
747 / 759 / 1930
615 / 560 / 1700
n
118 / 0.323 kWh
SN-T / +10°C to +43°C
R 600a
41 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1/1
+5°C to +20°C
Χωρίς τζάμι, μπορντώ
μπορντώ
MagicEye / εξωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED

573 / 525 lt
253
700 / 742 / 1920
578 / 585 / 1640
m
140 / 0.382 kWh
SN-ST / +10°C to +38°C
R 600a
41 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1/1
+5°C to +20°C
Με τζάμι, μπορντώ πλαίσιο
μπορντώ
MagicEye / εσωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED
ναι
ξύλινα ράφια / 7
ναι
HardLine
Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος
Ναι
δεξιά, αναστρέψιμη / ναι
107 / 99 kg

547 / 499 lt
253
700 / 742 / 1920
578 / 560 / 1640
n
111 / 0.302 kWh
SN-T / +10°C to +43°C
R 600a
39 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1/1
+5°C to +20°C
Χωρίς τζάμι, μπορντώ
μπορντώ
MagicEye / εσωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED

478 / 435 lt
201
700 / 742 / 1650
578 / 585 / 1370
m
133 / 0.364 kWh
SN-ST / +10°C to +38°C
R 600a
41 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1/1
+5°C to +20°C
Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο
ανοξείδωτο ατσάλι
MagicEye / εσωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED
ναι
ξύλινα ράφια / 6
ναι
HardLine
Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος
Ναι
δεξιά, αναστρέψιμη / ναι
95 / 87 kg

478 / 435 lt
201
700 / 742 / 1650
578 / 585 / 1370
m
133 / 0.364 kWh
SN-ST / +10°C to +38°C
R 600a
41 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1/1
+5°C to +20°C
Με τζάμι, μπορντώ πλαίσιο
μπορντώ
MagicEye / εσωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED
ναι
ξύλινα ράφια / 6
ναι
HardLine
Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος
Ναι
δεξιά, αναστρέψιμη / ναι
96 / 88 kg

456 / 413 lt
201
700 / 742 / 1650
578 / 560 / 1370
n
106 / 0.288 kWh
SN-T / +10°C to +43°C
R 600a
39 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1/1
+5°C to +20°C
Χωρίς τζάμι, μπορντώ
μπορντώ
MagicEye / εσωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED

9881291
9881261
7113619
9094559
7436193

9881291
9881261
7113619
9094559
7436193

9881291
9881261
7113619
9094559
7436193
8409030
8409022

9881291
9881261
7113619
9094559
7436193

9881291
9881261
7113619
9094559
7436193

Προαιρετικός εξοπλισμός
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Ξύλινα ράφια
Ράφι παρουσίασης (ξύλινο-μερικώς αναδιπλούμενο)
Καρτελάκια τιμών
Στήριγμα φιαλών
Γυαλιστικό ανοξείδωτου
Καθαριστικό ανοξείδωτου

`CX

ξύλινα ράφια / 7
ναι
SwingLine
Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος
ναι
δεξιά, αναστρέψιμη / ναι
94 / 86 kg

9881291

9094559

`CX

`CX

ξύλινα ράφια / 7
ναι
HardLine
Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος
Ναι
δεξιά, αναστρέψιμη / ναι
96 / 87 kg

`CX

`CX

`CX

ξύλινα ράφια / 6
ναι
HardLine
Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος
Ναι
δεξιά, αναστρέψιμη / ναι
86 / 79 kg

1 Πίνακας ενεργειακών κλάσεων σελ.9. Σύμφωνα με την οδηγία 2017/1369 6a.
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1.499 €

Αποθήκες κρασιών Vinothek

1.276 €

Αποθήκες κρασιών

1.184 €

1.184 €

1.095 €

951 €

870 €

WKb 4212 Vinothek

WKr 4211 Vinothek

WKb 3212 Vinothek

WKr 3211 Vinothek

WKb 1812 Vinothek

WKr 1811 Vinothek

427 / 395 lt
200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466
A
168 / 0.458 kWh
SN-ST
+10°C to +38°C
R 600a
41 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1
1
+5°C to +20°C
Με τζάμι, μαύρο πλαίσιο
μαύρο
MagicEye / εξωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
ναι
ξύλινα ράφια
6
ναι
HardLine
Slimline μαύρη
δεξιά, αναστρέψιμη
ναι
85 / 79 kg

409 / 377 lt
200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466
n
103 / 0.282 kWh
SN-T
+10°C to +43°C
R 600a
39 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1
1
+5°C to +20°C
Χωρίς τζάμι, μπορντώ
μαύρο
MagicEye / εξωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι

322 / 295 lt
164
600 / 739 / 1350
500 / 560 / 1166
n
99 / 0.269 kWh
SN-T
+10°C to +43°C
R 600a
39 dB(A)
0.8 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1
1
+5°C to +20°C
Χωρίς τζάμι, μπορντώ
μαύρο
MagicEye / εξωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι

145 / 134 lt
66
600 / 613 / 890
500 / 440 / 710
m
113 / 0.307 kWh
SN-ST
+10°C to +38°C
R 600a
38 dB(A)
0.5 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1
1
+5°C to +20°C
Με τζάμι, μαύρο πλαίσιο
μαύρο
MagicEye / εξωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
ναι
μεταλλικό
3
ναι
HardLine
Slimline μαύρη
δεξιά, αναστρέψιμη
ναι
45 / 41 kg

145 / 128 lt
66
600 / 613 / 890
500 / 440 / 710
m
113 / 0.308 kWh
SN-T
+10°C to +43°C
R 600a
38 dB(A)
0.5 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1
1
+5°C to +20°C
Χωρίς τζάμι, μπορντώ
μαύρο
MagicEye / εξωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι

ξύλινα ράφια
6
ναι
HardLine
Slimline μαύρη
δεξιά, αναστρέψιμη
ναι
72 / 67 kg

336 / 309 lt
164
600 / 739 / 1350
500 / 560 / 1166
A
161 / 0.441 kWh
SN-ST
+10°C to +38°C
R 600a
39 dB(A)
0.8 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1
1
+5°C to +20°C
Με τζάμι, μαύρο πλαίσιο
μαύρο
MagicEye / εξωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
ναι
ξύλινα ράφια
4
ναι
HardLine
Slimline μαύρη
δεξιά, αναστρέψιμη
ναι
70 / 65 kg

9881291
9881263

9881291
9881263

9881291
9881263

9881291
9881263

9881291

9881291

9094559
9094443

9094559
9094443

9094559
9094443

9094559
9094443

7112035
9086723
9094443

7112035
9086723
9094443

Vinothek

Προαιρετικός εξοπλισμός
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Ξύλινα ράφια
Γαλβανισμένες σχάρες
Καρτελάκια τιμών
Κλειδαριά

ξύλινα ράφια
4
ναι
HardLine
Slimline μαύρη
δεξιά, αναστρέψιμη
ναι
58 / 53 kg

μεταλλικό
3
ναι
HardLine
Slimline μαύρη
δεξιά, αναστρέψιμη
ναι
39 / 36 kg

1 Πίνακας ενεργειακών κλάσεων σελ.9. Σύμφωνα με την οδηγία 2017/1369 6a.
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Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα
Μέγιστος αριθμ.φιαλών Bordeaux 0.75 Ltr
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Ενεργειακή κλάση¹
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs
Κλιματική κλάση
Ενδεδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ψυκτικό υγρό
Επίπεδο θορύβου
Ένταση/Ισχύς
Συχνότητα/Τάση
Σύστημα ψύξης
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Έλεγχος υγρασίας
Ζώνες ψύξης
Ψυκτικά κυκλώματα
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό πόρτας
Εξωτερικό υλικό
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας
Προειδοποίηση βλάβης
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας
Κλείδωμα για παιδιά
Εσωτερικός φωτισμός μόνιμος
Υλικό ραφιών
Αριθμός ραφιών
Μετακινούμενα ράφια
Design
Χειρολαβή
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς
Αφαιρούμενο λάστχο πόρτας
Μικτό/καθαρό βάρος

Πολυζωνικοί συντηρητές κρασιών

Ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
Οι συντηρητές πολλαπλής θερμοκρασίας της σειράς Vinothek προσφέρουν έναν ευέλικτο τρόπο αποθήκευσης για
διαφορετικούς τύπους κρασιού, το καθένα στη τέλεια θερμοκρασία κατανάλωσής του. Η καινοτόμος τεχνολογία που
χρησιμοποιούμε, δημιουργεί διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής. Ως αποτέλεσμα, το κόκκινο
κρασί μπορεί να αποθηκευτεί στο ανώτερο τμήμα στους +18°C, ενώ το κάτω τμήμα με θερμοκρασία +5°C είναι ιδανικό για
την αποθήκευση αφρώδους οίνου ή σαμπάνιας και στο μεσαίο τμήμα η θερμοκρασία είναι ιδανική για λευκό κρασί.

Το φιμέ τζάμι ασφαλείας στους συντηρητές Liebherr εγγυάται
την ουσιαστική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η
χειρολαβή της πόρτας, λεπτή και σε μαύρο χρώμα, είναι
αισθητικά άρτια και εργονομικά σχεδιασμένη για ευκολία στο
άνοιγμα.

Ιδανική υγρασία μέσω ηφαιστειογενούς πέτρας. Η υγρασία
στα μοντέλα Vinothek μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση
ηφαιστειογενούς πέτρας.

Για την ιδανική παρουσίαση των καλύτερων κρασιών σας, έχουμε
τοποθετήσει το εσωτερικό φως με αυτόνομο διακόπτη.

WTb 4212 Vinothek

WTr 4211 Vinothek

Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα
Μέγιστος αριθμ.φιαλών Bordeaux 0.75 Ltr
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Ενεργειακή κλάση¹
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs
Κλιματική κλάση
Ενδεδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ψυκτικό υγρό
Επίπεδο θορύβου
Ένταση/Ισχύς
Συχνότητα/Τάση
Σύστημα ψύξης
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Έλεγχος υγρασίας
Ζώνες ψύξης
Ψυκτικά κυκλώματα
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό πόρτας
Εξωτερικό υλικό
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας
Προειδοποίηση βλάβης
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας
Κλείδωμα για παιδιά
Εσωτερικός φωτισμός-μόνιμος
Υλικό ραφιών
Αριθμός ραφιών
Μετακινούμενα ράφια
Design
Χειρολαβή
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς
Αφαιρούμενο λάστχο πόρτας
Μικτό/καθαρό βάρος

427 / 395 lt
200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466
A
168 / 0.460 kWh
SN-ST
+10°C to +38°C
R 600a
41 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
Στατικό
ναι
Πέτρες λάβας
6
1
+5°C to +18°C
Με τζάμι, μαύρο πλαίσιο
μαύρο
MagicEye / εξωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
ναι
ξύλινα ράφια
6
ναι
HardLine
Slimline μαύρη
δεξιά, αναστρέψιμη
ναι
85 / 78 kg

409 / 377 lt
200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466
A
167 / 0.457 kWh
SN-ST
+10°C to +38°C
R 600a
40 dB(A)
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
Στατικό
ναι
Πέτρες λάβας
6
1
+5°C to +18°C
Χωρίς τζάμι, μπορντώ
μαύρο
MagicEye / εξωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι

Προαιρετικός εξοπλισμός
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Κιτ πέτρες λάβας
Ξύλινα ράφια
Καρτελάκια τιμών
Κλειδαριά

9881291
9591517
9881263
9094559
9094443

9881291
9591517
9881263
9094559
9094443

ξύλινα ράφια
6
ναι
HardLine
Slimline μαύρη
δεξιά, αναστρέψιμη
ναι
73 / 68 kg

1 Πίνακας ενεργειακών κλάσεων σελ.9. Σύμφωνα με την οδηγία 2017/1369 6a.
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Οι συντηρητές κρασιού είναι εξοπλισμένοι με ακριβές σύστημα
ηλεκτρονικού ελέγχου με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας. Οι
συσκευές αυτές ενσωματώνουν ένα ειδικό σύστημα ελέγχου του
κλίματος που μπορεί να διαχέει τις θερμοκρασίες σε στρώσεις.
Στην άνω ζώνη, για παράδειγμα, το κόκκινο κρασί μπορεί να
διατηρείται σε +16°C έως +18°C, ενώ η κάτω ζώνη ρυθμίζεται σε
θερμοκρασία +5°C to +7°C.

Πολυζωνικοί συντηρητές κρασιών
Vinothek

Συντηρητές κρασιού πάγκου GrandCru

Design και τρόπος ζωής

2.024 €

Συντηρητές κρασιού πάγκου

UWKes 1752 GrandCru

Built-in

Υγραντήρας πούρων

ZKes 453 Humidor

Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs
Κλιματική κλάση
Ενδεδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ψυκτικό υγρό
Επίπεδο θορύβου
Ένταση/Ισχύς
Συχνότητα/Τάση
Σύστημα ψύξης
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Έλεγχος υγρασίας
Ζώνες ψύξης
Ψυκτικά κυκλώματα
Εύρος θερμοκρασίας
Υγρασία
Υλικό πόρτας
Εξωτερικό υλικό
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας
Προειδοποίηση βλάβης
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας
Κλείδωμα για παιδιά
Εσωτερικός φωτισμός
Μόνιμη ενεργοποίηση/ρεοστάτης
Υλικό ραφιών
Αριθμός ραφιών
Κουτί παρουσίασης
Design
Κλειδαριά
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς
Μικτό/καθαρό βάρος

43 / 39 lt
425 / 478 / 612
300 / 274 / 340
162 / 0.443 kWh
N
+16°C to +32°C
R 600a
40 dB(A)
0.5 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1
1
+16°C to +20°C
68% to 75%
Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο / SmartSteel
ανοξείδωτο ατσάλι with SmartSteel
Οθόνη LCD/εσωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED
ναι / ναι
ξύλινα-ισπανικός κέδρος
2
2
HardLine
Ναι
δεξιά/όχι
34 / 30 kg

Προαιρετικός εξοπλισμός
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Κάτω κάλυμμα για τοποθέτηση σε τοίχο

9881287
9590519

GrandCru

Ο φωτισμός LED στα μεμονωμένα
διαμερίσματα ψύξης μπορεί να ρυθμιστεί
για να δώσει ένα ευχάριστο φως στο
εσωτερικό της συσκευής. Για ιδανική
παρουσίαση των καλύτερων κρασιών σας,
το εσωτερικό φως ελέγχεται με ξεχωριστό
διακόπτη σε συντηρητές με γυάλινη
πόρτα.

135 / 110 lt
46
600 / at least 580 / 820 – 870
510 / 440 / 488
A
145 / 0.396 kWh
SN-ST
+10°C to +38°C
R 600a
38 dB(A)
0.8 A
50 Hz / 220 – 240V~
φυσική με ανεμιστήρα
ναι
με έλεγχο ανεμιστήρα
1
1
+5°C to +20°C
Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο
MagicEye / εσωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
LED
ναι / ξύλινα ράφια
4/3
Aluminium Χειρολαβή
Ναι
δεξιά, αναστρέψιμη
ναι
49 / 42 kg

Προαιρετικός εξοπλισμός
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Καρτελάκια τιμών
Στήριγμα φιαλών
Ανοξείδωτη χειρολαβή ψυγείου πάγκου
Σετ πλαϊνής σύνδεσης
Γυαλιστικό ανοξείδωτου
Καθαριστικό ανοξείδωτου

9881289
9094559
7436193
9901071
9902240
8409030
8409022

Τα πούρα αποθηκεύονται σε δυο ειδικά
κουτιά παρουσίασης διαφορετικού
ύψους, τα οποία αφαιρούνται εύκολα
και είναι κατασκευασμένα από ισπανικό
κέδρο. (ZKes 453).

`CX

Το ενσωματωμένο λεκανάκι χωρά ένα
λίτρο απεσταγμένου νερού. Ειδικοί
αισθητήρες ρυθμίζουν την υγρασία από
68% έως 75%. Η ψηφιακή ένδειξη
ειδοποιεί για την ανάγκη αναπλήρωσης
νερού. (ZKes 453).

`CX

1 Πίνακας ενεργειακών κλάσεων σελ.9. Σύμφωνα με την οδηγία 2017/1369 6a.
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Ράφια, κατασκευασμένα από
ακατέργαστο ξύλο. Οι φιάλες μπορούν
να αποθηκευτούν σε αντίθετες
κατευθύνσεις για να κάνουν πλήρη χρήση
της χωρητικότητας. Τα ξύλινα ράφια είναι
σχεδιασμένα ώστε οι φιάλες Bordeaux να
είναι απόλυτα σταθερές.
Το σύστημα σήμανσης με κλιπ, παρέχει
μια γρήγορη και σαφή εικόνα για
τοποθέτηση σε καταστήματα. Οι ετικέτες
τοποθετούνται εύκολα στα κλιπ, το οποίο
μπορεί να μετακινηθεί όπου απαιτείται.

Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα
Μέγιστος αριθμ.φιαλών Bordeaux 0.75 Ltr
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm
Ενεργειακή κλάση¹
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs
Κλιματική κλάση
Ενδεδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ψυκτικό υγρό
Επίπεδο θορύβου
Ένταση/Ισχύς
Συχνότητα/Τάση
Σύστημα ψύξης
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Έλεγχος υγρασίας
Ζώνες ψύξης
Ψυκτικά κυκλώματα
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό πόρτας
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας
Προειδοποίηση βλάβης
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας
Κλείδωμα για παιδιά
Εσωτερικός φωτισμός
Μόνιμη ενεργοποίηση/ρεοστάτης
Υλικό ραφιών
Αριθμός ραφιών / τηλεσκοπικοί οδηγοί
Χειρολαβή
Κλειδαριά
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς
Αφαιρούμενο λάστχο πόρτας
Μικτό/καθαρό βάρος

Προαιρετικός εξοπλισμός

Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα.

Οι οσμές από τον περιβάλλοντα αέρα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του κρασιού. Οι συντηρητές Liebherr έρχονται

Καθαρίζει αξιόπιστα και απαλά τις επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι, αφαιρεί τις δαχτυλιές και τους

με ένα εύκολο στην αντικατάσταση φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir για να εξασφαλίσει καθαρό αέρα, να φιλτράρει τις οσμές

λεκέδες από τις ανοξείδωτες επιφάνειες. Καθαρίζει γρήγορα και επίσης εμποδίζει την συσσώρευση σε

και να διασφαλίσει την ποιότητα του κρασιού.

επίμονες βρωμιές. (Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε SmartΑτσάλι.)

Πέτρες λάβας.

Κλειδαριά

Η υγρασία στους συντηρητές πολλαπλής θερμοκρασίας Vinothek μπορεί να αυξηθεί όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας

Η κλειδαριά αποτρέπει την ανεπιθύμητη πρόσβαση. Απλή τοποθέτηση στη σειρά Vinothek.

πέτρες λάβας.

Ξύλινα ράφια / Ράφια παρουσίασης

Ανοξείδωτη λεπτή χειρολαβή.

Ράφια, κατασκευασμένα από ακατέργαστο ξύλο. Οι φιάλες μπορούν να αποθηκευτούν σε αντίθετες

Προαιρετικά προσφέρεται μια ανοξείδωτη λεπτή χειρολαβή εξαιρετικής ποιότητας και αίσθησης.

κατευθύνσεις για να κάνουν πλήρη χρήση της χωρητικότητας. Τα ξύλινα ράφια είναι σχεδιασμένα ώστε να
είναι απόλυτα σταθερές οι φιάλες Bordeaux. Χρησιμοποιούνται για τα «ιδιαίτερα» κρασιά ή για ήδη ανοιχτές φιάλες

Γαλβανισμένο ράφι (σχάρα)
Προαιρετικά διατίθεται γαλβανισμένο ράφι

Σημειώσεις

Σύστημα ετικετών clip-on
Το σύστημα σήμανσης με κλιπ παρέχει μια γρήγορη και σαφή εικόνα σε τοποθέτηση για καταστήματα. Οι ετικέτες μπορούν
εύκολα να εισαχθούν μέσα στα κλιπ το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί όπως απαιτείται.

Στήριγμα φιαλών
Το πρακτικό στήριγμα φιαλών επιτρέπει την αποθήκευση ακόμη περισσότερων φιαλών.

Κάτω κάλυμμα για τοποθέτηση σε τοίχο
Καλύπτει την κάτω πλευρά, επιτρέποντας στις συσκευές που αναρτώνται να εφάπτονται στον τοίχο χωρίς να είναι
ορατό το κάτω μέρος.
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