
Vinotéka vhodná do každé kuchyně
Naši vinotéku snadno začleníte i do malé kuchyně. Kompaktní design bez 
vyčnívajících úchytek hladce splyne s okolím. Nejlépe ale vypadá spolu s 
ostatními spotřebiči z produktové řady AEG Mastery.

18 lahví, 1 vinotéka
Nechte si místo v chladničce a lahve s vínem na 
večerní party uložte do vinotéky. Uskladníte v ní až 18 
lahví najednou.  

Naše vinotéka mám místo pro různé láhve
V naší vinotéce snadno uskladníte i objemnější lahve 
od šampaňského nebo prosecca. Police jsou navrženy 
pro maximální flexibilitu, a proto pojmou lahve různých 
tvarů a velikostí. Svůj oblíbený nápoj tak budete mít 
vždy kam dát.  

Vinotéka vychladí vždy na správnou teplotu
Skladujte lahve s vínem při ideální teplotě. V našich 
vinotékách snadno nastavíte teplotu v rozmezí od 5 do 
20 °C, abyste si svou sklenku vychutnali tak, jak ji máte 
nejraději.  

Dopřejte si vinotéku i v té nejmenší kuchyni
Skladujte svá vína v ideálních podmínkách, i když nemáte v kuchyni místa 
nazbyt. V naší kompaktní vinotéce 900 uskladníte až 18 lahví s možností 
regulace teploty od 5 do 20 °C. Každá sklenka vašeho oblíbeného vína bude 
mít tu správnou teplotu.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita chladícího prostoru: 49 (l)
• Velmi tichá: 45 dB
• Poličky chladničky: 2 Wooden Full Width + 1 Plastic bottom basement Full 
Width, dřevěné
• Osvětlení chladničky: Interní LED
• Barva / design chladničky: Nerez ocel s úpravou proti otiskům
• Umístění dveřních závěsů: Drop down
• Nožky: Nastavitelné
• 450 mm vestavná výška
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 455 x 596 x 566
• Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x 550
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Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 38

Třída energetické účinnosti F
Klimatická třída N-ST
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Celkový objem (lit.) 49
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 39

Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 455x596x566
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 450x560x550
Ovládání Elektronické
Délka přívodního kabelu (m) 1.8
Zavěšení dvířek Drop down
Hrubý objem chladničky (l) 52
Osvětlení chladničky Interní LED
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 455
Šířka (mm) 596
Hloubka (mm) 566
Hmotnost (kg) 28.6
EAN kód produktu 7332543791071
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 100

Technická specifikace
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