Temperované a klimatizované chladničky na víno

bez
HFC

Wine

Perfektní klima pro
ušlechtilá vína
Je úplně jedno, zda jde o výrobu vína, skladování vína
nebo degustaci vín – středem pozornosti je vždy správná teplota. Jen za perfektních podmínek se může dobré
víno vyvinout do opravdu excelentního nápoje a dlouhodobě si udržet svou hodnotu. Teplota, při které je víno
servírováno, má rozhodující vliv na chuťový zážitek. Ať
už jde o skladování nebo temperování, Liebherr nabízí
vhodný přístroj pro každou potřebu.

Tyto přístroje jsou určeny výhradně pro skladování vína

WTpes 5972

Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124
(V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
Při okolní teplotě +25°C, vypnutém vnitřním osvětlení a při vnitřní teplotě +12°C.
Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010
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Klimatizované chladničky na víno GrandCru

Klimatizované chladničky na víno nabízí podobné podmínky jako vinný sklep.
V těchto přístrojích panuje v celém vnitřním prostoru konstantní teplota. Ta
může být nastavena v rozsahu +5°C až +20°C. Klimatizované chladničky na
víno jsou optimální pro dlouhodobé skladování a zrání vín. Podle nastavené
teploty mohou být však tyto přístroje využity i pro udržování větší zásoby vína
při teplotě vhodné pro pití.

WKt 4552

bez
HFC

Wine

+5°C až
+20°C

Elektronické řízení

Optimální kvalita vzduchu

Pevné dřevěné boxy

Přesné elektronické řízení je vybaveno digitálním
ukazatelem teploty. Dveřní e teplotní alarm informují o nepravidelnostech, například o zapomenutých otevřených dveřích. Dětská pojistka chrání
před nežádoucím nastavováním na ovládacím poli.

Klimatizované chladničky na víno disponují snadno
vyměnitelným ﬁltrem s aktivním uhlím. Společně s
chlazením s cirkulací vzduchu a trvalým přívodem
čerstvého vzduchu je tak dosaženo optimální kvality vzduchu.

Ručně zhotovené boxy z přírodního dřeva jsou optimálně uzpůsobeny pro skladování láhví Bordeaux.
Pokud jsou láhve uloženy na výsuvných dřevěných
boxech proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje.

LED osvětlení

Dveře z izolačního skla s ochranou
proti UV záření

Prezentační box

LED osvětlení je integrováno do roviny a u přístrojů
se skleněnými dveřmi ho lze trvale zapnout. Protože
LED diody vyvíjejí minimální teplo, mohou být vína
prezentována s osvětlením bez problémů i dlouhodobě.

Tónované skleněné dveře z izolačního skla poskytují bezpečnou ochranu proti UV záření a nejlepší pohled na vína. Masivní hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání zaručuje otevírání dveří s
vynaložením minimální síly.

Prezentační box, který lze získat jako příslušenství,
upozorňuje na vybraná vína nebo slouží k temperování již otevřených láhví. Pomocí ﬂexibilního boxu lze vystavovat až 6 láhví vína. Za nimi nebo vedle nich mohou být uskladněny ležící láhve vína.

Klimatizované chladničky na víno GrandCru – přehled modelů
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Model

Brutto/užitný objem l

WKt 6451 GrandCru

666 / 625 l

WKt 5552 GrandCru

573 / 525 l

WKt 5551 GrandCru

547 / 499 l

WKes 4552 GrandCru

478 / 435 l

WKt 4552 GrandCru
WKt 4551 GrandCru

Vnější rozměry v mm (Š/H/V)

Max.Bordeaux láhve (0,75 l)

Teplotní rozsah

747 / 759 / 1930

312

+5°C až +20°C

700 / 742 / 1920

253

+5°C až +20°C

700 / 742 / 1920

253

+5°C až +20°C

700 / 742 / 1650

201

+5°C až +20°C

478 / 435 l

700 / 742 / 1650

201

+5°C až +20°C

456 / 413 l

700 / 742 / 1650

201

+5°C až +20°C
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Klimatizované chladničky na víno Vinothek

Klimatizované chladničky na víno nabízí podobné podmínky jako vinný sklep.
V těchto přístrojích panuje v celém vnitřním prostoru konstantní teplota. Ta
může být nastavena v rozsahu +5°C až +20°C. Klimatizované chladničky na
víno jsou optimální pro dlouhodobé skladování a zrání vín. Podle nastavené
teploty mohou být však tyto přístroje využity i pro udržování větší zásoby vína
při teplotě vhodné pro pití.

bez
HFC

Wine

+5°C až
+20°C

Elektronické řízení

Optimální kvalita vzduchu

Pevné dřevěné boxy

Přesné elektronické řízení je vybaveno digitálním
ukazatelem teploty. Dveřní e teplotní alarm informují o nepravidelnostech, například o zapomenutých otevřených dveřích. Dětská pojistka chrání
před nežádoucím nastavováním na ovládacím poli.

Klimatizované chladničky na víno disponují snadno vyměnitelným ﬁltrem s aktivním uhlím. Filtrovaný trvalý přívod čerstvého vzduchu zaručuje dosažení optimální kvality vzduchu.

Ručně zhotovené boxy z přírodního dřeva jsou optimálně uzpůsobeny pro skladování láhví Bordeaux.
Pokud jsou láhve uloženy na výsuvných dřevěných
boxech proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje.

Vnitřní osvětlení

Dveře z izolačního skla s ochranou
proti UV záření

Popisovací klipy

Přístroje se skleněnými dveřmi disponují vnitřním
osvětlením integrovaným do roviny do stropu. To lze
spínat separátně a tak umožnit zvlášť atraktivní prezentaci vín.

Tónované skleněné dveře z izolačního skla poskytují bezpečnou ochranu proti UV záření a nejlepší
pohled na vína. Ergonomické tyčové madlo v černé
zdůrazňuje decentní design.

Flexibilní popisovací systém s klipy umožňuje rychlý a
uspořádaný přehled o zásobě vína. Zasouvací kartičky, které lze popisovat, jsou snadno vyměnitelné.

Klimatizované chladničky na víno Vinothek – přehled modelů

WKb 4212
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Model

Brutto/užitný objem l

Vnější rozměry v mm (Š/H/V)

Max.Bordeaux láhve (0,75 l)

Teplotní rozsah

WKb 4212 Vinothek

427 / 401 l

600 / 739 / 1650

200

+5°C až +20°C

WKr 4211 Vinothek

409 / 383 l

600 / 739 / 1650

200

+5°C až +20°C

WKb 3212 Vinothek

336 / 314 l

600 / 739 / 1350

164

+5°C až +20°C

WKr 3211 Vinothek

322 / 300 l

600 / 739 / 1350

164

+5°C až +20°C

WKb 1812 Vinothek

151 / 134 l

600 / 613 / 890

66

+5°C až +20°C

WKr 1811 Vinothek

145 / 128 l

600 / 613 / 890

66

+5°C až +20°C
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Podstavný model temperované chladničky na víno Vinidor

Podstavný model temperované
chladničky na víno Vinidor
Brutto / užitný objem
Max. láhve Bordeaux 0,75 l
Rozměry výklenku v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Energetická třída
Spotřeba energie za rok / 24 h
Obecně
Chladící systém / Proces odmrazování
Teplotní zóny
Odděleně regulované chladící okruhy
Rozsah teplot
Filtr s aktivním uhlím
Dveře
Madlo
Vnitřní osvětlení
stále zapnuté / tlumené
Ovládání / Ukazatel teploty
Dětská pojistka
Výstražný signál při výpadku el. energie
Otevřené dveře : Výstražný signál
Materiál odkládacích ploch
Dřevěné poličky
teleskop. kolejničkách
Zámek / Směr otevírání dveří
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon re 1 PW
Chladivo
Brutto / netto hmotnost
Příkon
Frekvence / napětí
Příslušenství
Filtr s aktivním uhlím
Popisovací klipy

WTUes 1653

bez
HFC

Wine

Vinidor

podstavný model
127 / 126 l
38
600 / mind. 580 / 820 – 870
510 / 420 / 640
C
250 / 0,683 kWh
dynamický / automatický
2
2
+5°C až +20°C
ano
dveře z izolačního skla s nerezovým rámem
tyčové madlo z nerezu
LED
ano / ano
MagicEye / uvnitř, digitální
ano
optický a akustický
akustický
dřevěná polička
5
3
k dispozici / vpravo, lze zaměnit
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
56 / 53 kg
0,8 A
50 Hz / 220 – 240 V
7440999
9086709

Podstavný model temperované chladničky na víno Vinidor, Podstavný model klimatizovaná chladnička na víno GrandCru
Model

Brutto/užitný objem l

Rozměry výklenku v mm
(Š/H/V)

Max.Bordeaux láhve
(0,75 l)

Teplotní rozsah

WTUes 1653 Vinidor

127 / 126 l

600 / min. 580 / 820 – 870

38

+5°C až +20°C

WKUes 1753 GrandCru

144 / 133 l

600 / min. 580 / 820 – 870

59

+5°C až +20°C
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Podstavný model klimatizovaná chladnička
na víno GrandCru

Podstavný model klimatizovaná
chladnička na víno GrandCru

WKUes 1753

Brutto / užitný objem
Max. láhve Bordeaux 0,75 l
Rozměry výklenku v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Energetická třída
Spotřeba energie za rok / 24 h
Obecně
Chladící systém
Řízení vlhkosti
Proces odmrazování
Teplotní zóny
Odděleně regulované chladící okruhy
Rozsah teplot
Filtr s aktivním uhlím
Dveře
Madlo
Vnitřní osvětlení
Trvale zapnuté vnitřní osvětlení
Ovládání / Ukazatel teploty
Dětská pojistka
Výstražný signál při výpadku el. energie
Otevřené dveře : Výstražný signál
Materiál odkládacích ploch
Dřevěné poličky
teleskop. kolejničkách
Zámek
Směr otevírání dveří
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon re 1 PW
Chladivo
Brutto / netto hmotnost
Příkon
Frekvence / napětí

144 / 133 l
59
600 / mind. 580 / 820 – 870
510 / 435 / 640
B
179 / 0,490 kWh

Příslušenství
Filtr s aktivním uhlím
Popisovací klipy

bez
HFC

Wine

GrandCru

podstavný model

dynamický
vypínatelný ventilátor
automatický
1
1
+5°C až +20°C
ano
dveře z izolačního skla s nerezovým rámem
tyčové madlo z nerezu
ano
ano
MagicEye / uvnitř, digitální
ano
optický a akustický
akustický
rošty pozinkované
4
3
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
SN-ST
42 dB(A)
R 600a
53 / 50 kg
0,8 A
50 Hz / 220 – 240 V

7440999
9086709
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Truhlice – FT, GTE a GTI

Chladničky na víno – WT, WTUes, WK a WKUes

Zásuvný zámek
Pro zajištění obsahu truhlice mohou být všechny modely vybaveny zásuvným zámkem.
Vhodné pro všechny modely GTI-, GTE- a FT.

Závěsné koše
Pomocí závěsných košů lze zboží přehledně prezentovat.
Vhodné pro všechny modely GTE.
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Zámek s dálkovým řízením
Dálkově řízený zámek s vlastním napájením může být namontován na zadní
stranu truhlicové mrazničky GTI. Zámek je ovládán bezdrátovým dálkovým
ovládáním, které má dosah 20 až 30 metrů. Po 10 sekundách otevřeného
stavu se zámek automaticky opět zamkne. V případě výpadku elektrického
napájení lze použít nouzové ovládání. Dálkově řízený zámek lze dodat jako
příslušenství ve spojení s novou variantou truhlicové mrazničky nebo zvlášť
k dovybavení stávajících truhlicových mrazniček Liebherr GTI.
Vhodné pro všechny modely GTI.

Filtr s aktivním uhlím
Snadno vyměnitelný filtr s aktivním uhlím zajišťuje
optimální kvalitu vzduchu v každé přihrádce na
víno.
Vhodné pro všechny modely na víno.

Montážní souprava pro
vyrovnávací clonu
Pokud zasahují dveře sousední kuchyňské linky
níže než dveře přístrojů WTUes 1653 a WKUes
1753, lze u těchto modelů namontovat za pomoci
úhelníků, které lze získat jako příslušenství,
vyrovnávací clonu. Vyrovnávací clona musí být
vyrobena přesně podle individuální situace
zákazníkem (není součástí příslušenství).

Prezentační box
Prezentační box, který lze získat jako příslušenství, upozorňuje na vybraná vína nebo slouží k temperování již otevřených láhví. Pomocí flexibilního boxu lze vystavovat až 6 láhví vína. Za nimi nebo vedle
nich mohou být uskladněny ležící láhve vína.
Vhodné pro modely GrandCru WKt 55.., WKt 45.., WKes 45.. a modely Vinidor WTes 5872, WTes
5972.

Pevné dřevěné boxy
Ručně zhotovené boxy z přírodního dřeva jsou optimálně uzpůsobeny pro skladování láhví Bordeaux.
Pokud jsou láhve uloženy na výsuvných dřevěných boxech proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje.
Vhodné pro modely Vinothek (mimo WKb/r 18..) a GrandCru (mimo podstavbu).

Popisovací klipy
Flexibilní popisovací systém s klipy umožňuje rychlý a uspořádaný přehled o zásobě vína. Zasouvací
kartičky, které lze popisovat, jsou snadno vyměnitelné.
Vhodné pro všechny modely na víno.
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