
Vytvořte si prvotřídní osvětlenou výstavku díky bočnímu LED osvětlení
Zajistěte si dokonalé osvětlení pro svou sbírku. Skvělý přehled na každé polici 
díky bočnímu LED osvětlení.

Mějte svou sbírku pod kontrolou. S aplikací OENO 
Cellar Management
Spravujte svou sbírku vín a doplňujte zásoby online 
pomocí aplikace OENO Cellar Management. Aplikace 
založená na technologii Vivino a zdokonalená naším 
týmem sommeliérů vám umožňuje jednoduše skenovat, 
sledovat, spravovat a doplňovat svou sbírku vín.

Zachovejte nejlepší kvalitu vín díky pěti základním 
aspektům správného uložení
Zajistíme dokonalou ochranu vašeho vína díky pěti 
základním aspektům správného uložení: stabilní 
teplota, automatická vlhkost nad 50 %, tmavý 
skladovací prostor, prostředí bez vibrací a kvalitní 
proudění vzduchu.

Věřte teplotě. Se Single-Zone Pro
Vinotéku Single-Zone Pro lze nastavit na libovolnou 
teplotu v rozmezí 5–20 °C pro podávání nebo ji 
udržovat mezi 12–14 °C, což je ideální teplota pro 
dlouhodobé uskladnění všech vašich vín.

Prezentujte své víno. Stylově
8000 Perfect Shelving prezentuje vaši sbírku vín díky prvotřídním výsuvným 
dřevěným policím. Police jsou navrženy s optimálními rozestupy, abyste na ně 
mohli uložit všechny běžné typy lahví o objemu 750 ml, včetně vašeho 
oblíbeného šampaňského, aniž by došlo k poškrábání etiket.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita chladícího prostoru: 0 (l)
• Velmi tichá: 36 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Vizuální alarm vysoké teploty.
• Zvukový a vizuální varovný signál vysoké teploty.
• Zvukový a světelný alarm déle otevřených/nedovřených dveří
• Poličky chladničky: 5 plná šířka, Wood with trim
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED
• Barva / design chladničky: Black Matt Glass
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nožky: Nastavitelné
• 820 mm vestavná výška
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 595 x 577
• Vestavné rozměry (mm): 820 x 600 x 560
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Celkový objem (lit.) 134
Klimatická třída SN-N-ST
Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 38

Třída energetické účinnosti F
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 38

Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 818x595x577
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820x600x560
Ovládání Capacitive Touch
Odmrazování chladničky Automatické
Délka přívodního kabelu (m) 1.8
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 0
Osvětlení chladničky 1, Interní LED
Hloubka (mm) 577
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 818
Šířka (mm) 595
Čistá hmotnost (kg) 48
EAN kód produktu 7332543813391

Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 108

Technická specifikace
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