
DOMETIC MACAVE S40FGD
KOMPRESSORDRIVET VINKYLSKÅP MED DUBBLA KYLZONER
OCH GLASDÖRRAR, 40 FLASKOR

FRAMELESS
DESIGN

HELSVART

TVÅ SEPARATA
ZONER

TVÅDÖRRSMODELL

LED-
INNERBELYSNING

VINKYLNING: NJUT AV EN
PERFEKT AROM
Vinkännare vet att vin måste serveras vid en viss
temperatur för att de fulla, komplexa smakerna hos
kvalitetsvin ska komma fram. Med två
temperaturzoner (sida vid sida) för rött och vitt vin,
kan du enkelt servera vinet så som sorten, årgången
eller den personliga smaken kräver.

Dometic MaCave S40FGD har två separerade temperaturzoner och
kan förvara både rött och vitt vin i rätt temperatur samtidigt.
Övervaka och anpassa temperaturinställningarna med den
praktiska digitala displayen. Glaset blockerar UV-strålning vilket
ger ytterligare skydd för vinet som förvaras i denna eleganta vinkyl
med stilfull, vit LED-belysning. Det aktiva kolfiltret och
vattenbehållaren främjar en optimal intern miljö. Du kan förvara
upp till 20 vinflaskor i olika zoner så att du kan njuta av en perfekt
arom!

Har plats för upp till 40 flaskor av typen Bordeaux (75 cl)
Attraktiv design i svart färg med frameless glasdörr
Två helt skilda temperaturzoner med separat styrning
Temperaturområde: 5–22 °C (standardläge) eller 2–6 °C
(beverage mode)
Avancerad kompressorteknologi för stabil kylning och utmärkt
energieffektivitet

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT Modell S40FGD

SKU-nummer 9600001932

Leveransomfattning Compressor Winecellar

Produktbeskrivning Kompressordrivet vinkylskåp

med dubbla kylzoner och glasdörrar, 40 flaskor

Kylningsteknik Kompressor

MÅTT Produktens djupmått 620 mm

Produktens höjdmått 820 mm

Produktens breddmått 595 mm

Bruttovolym (EN62552) 130 l

Nettovikt 49 kg

ELEKTRISK Ingångsfrekvens 50 Hz

Ingångsspänning (växelström) 220-240 V

Nominell ingångseffekt (växelström) 100 W

PRESTANDA Klimatklass (EN62552) SN-ST

Energiklass EU (1060/2010/EC) A

Buller (DIN60704-1 och 60704-2-14) 42 dB(A)

Hermetiskt sluten utrustning True

Köldmedium, typ R600a

Innehåller fluorerade växthusgaser
3

Köldmedelsmängd 30 g

Koldioxidekvivalent 0.00009 t

YTTERLIGARE Innerbelysning Ja

Vinkällarkapacitet 40 Bordeaux bottles, 75cl

LOGISTIK Paketets djupmått 628 mm

Paketets höjdmått 880 mm

Paketets breddmått 660 mm

Paketvikt 53 kg

EAN-13 4015704263602

Mobile living made easy.


