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Vyno šaldytuvas Caso WineDuett12 375,10 EUR su PVM
Product gallery:

Prekės kodas 2.305-690.01
Prekės savybės:

Plotis: 35 cm
svoris: 14 kg
Gylis: 51 cm
Spalva: nerūdijančio plieno
Aukštis: 52 cm
Kita info: Metinis elektros sąnaudų suvartojimas yra
269 kWh, energijos B klasė
Talpa: 12 butelių
Tipas:: Dviejų zonų
Galingumas: : 140 Watt
Įtampa: : 220-240V~ 50/60 Hz
Valdymas: rankinis
Garantija: 24 mėn.

Galimi prekės pasirinkimai

Prekės aprašymas:

Vyno šaldytuvas Caso WineDuett 12 yra gerai žinomo gamintojo Caso Germany gaminys, kuriame galime
saugoti įvairių tipų vynus, talpina iki 12 vyno butelių, kurių aukštis ne didesnis nei 310 mm. Techniniai
parametrai Tai aukštos kokybės vyno šaldytuvas su kompresorine technologija, dviejų saugojimo zonų, po 6
butelius kiekvienoje zonoje. Temperatūra palaikoma elektroniniu, tyliai veikiančiu, šaldymu. Yra galimybe
nusistatyti temperatūrą nuo 7 °C iki 18 °C laipsnių. Kiekviena šaldymo zona turi LED ekraną, mėlynos
spalvos, temperatūrai atvaizduoti. Šaldytuvo viduje yra integruotas LED šviestuvas, su atskiru išjungėju.
Šaldytuvo durys iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ir stiklo paketu.
Dėl specialios technologijos, vyno šaldytuvas veikia labai tyliai ir išvengiant vibravimo. Tai yra labai svarbu,
nes vibracija gali pakenkti vynui, per ilgą laiką prarasti savo skonio sabybes. Vyno butelių lentynėlės
ištraukiamos medžio.
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Jei šio vyno šaldytuvo neužtenka, jokio problemų. Panašių modelių vyno šaldytuvų yra skirtingų dydžių nuo
6 iki 180 butelių.
Rekomenduojama vyno gėrimo temperatūra

18 – 19 C laipsnių brandžiam raudonam vynui (Bordeaux Grand Cru, Barolo, senam Spätburgunder)
16 – 17 C laipsnių išlaikytam raudonam vynui (Chianti, Blaufränkisch, Zweigelt)
14 – 15 C laipsnių jaunas raudonam vynui (Beaujolais, Trollinger, Blauer Portugieser)
12 – 13 C laipsnių sunkiam baltam vynui ( Eisweine, alte Champagner, Barrique-Weine)
10 – 11 C laipsnių išlaikytam baltam ar rožiniui vynui ( Chardonnay, weiße Spätlese, Rosé)
6 – 8 C laipsnių lengvam baltam vynui ( Riesling, Pinot Grigio, Prosecco)
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