
Cave de Vinho la Sommelière SLS33DZ
Dupla zona de temperatura

DIMENSÕES / PESO

Produto (cm) : L49,5 x P43 x A84,8

Embalagem (cm):  L53,5 X P46,5 X A88

Peso bruto / líquido (kg) :  27 / 25
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Produto Eco-responsável.
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*Capacidade máxima de garrafas bordalesa com 3 prateleiras.

Equipamento

▪ 4 Prateleiras em madeira (faia);
▪ Suporte de madeira na parte inferior;
▪ 2 pés ajustáveis (altura 1,2 cms)
▪ Sistema Ani-vibração.

Características Técnicas

▪ Classe Energética: A;
▪ Consumo Energético anual: 134 kwh/ano ;
▪ Classe Climática: N (16ᵒ - 32ᵒC);
▪ Potência: 85W
▪ Nível Sonoro: 42 db;
▪ Categoria 2 (Cave de Vinho);
▪ Proteção de crianças: bloqueia o painel de 

controlo.

▪ Capacidade máxima: 33 garrafas*
▪ Zona Superior: 15 garrafas
▪ Zona Inferior: 18 garrafas

▪ Instalação Livre;
▪ Cor: Negra;
▪ Dupla Zona de temperatura;
▪ Sistema de Refrigeração: Compressor;
▪ Tipo de refrigeração: estático;
▪ Amplitude de temperatura:

▪ Zona Superior: 12 – 18 graus
▪ Zona Inferior: 5 – 14 graus

▪ Display eletrónico de temperatura com 
iluminação azul;

▪ Iluminação LED branco com interruptor;
▪ Porta de Vidro duplo temperado, anti-UV.

Vantagens

Os nossos produtos são fabricados em conformidade com todos os padrões ambientais europeus. Em particular, os fluidos utilizados (R600A) não libertam CFCs

ou HFCs e respeitam o meio ambiente.

O consumo de energia é calculado com base no resultado obtido durante 24 horas sob as condições de testes padronizados. O consumo de energia real depende 

das condições de utilização e localização do produto.

Este dispositivo destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente de 10 ° C a 32 ° C.

Este produto destina-se a conservação de vinho.

O abuso de álcool é perigoso para a saúde, consumir com moderação.
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