
DOMETIC C125G
KOMPRESSORDRIVET VINKYLSKÅP MED GLASDÖRR, 125
FLASKOR

STOR
VOLYM

125 FLASKOR

STABIL
TEMPERATUR

KYLER OCH
VÄRMER

ENERGISPARANDE

KLASSISK DESIGN FÖR
ENASTÅENDE
VINFÖRVARING
Detta vinkylskåp ger professionell vinförvaring i
serveringstemperatur. Det har plats för 125
Bordeaux-flaskor, attraktivt presenterade bakom
en glasdörr med 3-skikt och en vit LED-belysning
på sidan som täcker hela skåphöjden. Passar för
inbyggnad eller fristående och det blir ett snyggt
tillskott i restaurangbistron eller i hotellbaren.

Utöver dess effektiva förvaringskapacitet blir Dometic C125G ett
attraktivt tillskott i varje restaurang eller hotellbar. Det har en
klassisk design med en glasdörr med 3-skikt, stålram och en vit
LED-belysning på sidan, som täcker hela skåphöjden. Det ger
professionell förvaring och lagringsförhållanden för 125
Bordeaux-flaskor och bekväm åtkomst till sex utdragbara
trähyllor. Dess välfungerande kyl- och uppvärmningssystem
garanterar att du väljer en temperatur du snabbt kan uppnå och
upprätthålla på ett tillförlitligt sätt. Samtidigt som ett effektivt
luftcirkulationssystem och en vattenbehållare skapar det
perfekta klimatet för att dina viner ska uppnå sin fulla potential.
Tillbehör inkluderar en presentationshylla, utdragbara hyllor,
serveringshyllor och etikettsats.

Plats för 125 vinflaskor i den perfekta
serveringstemperaturen
Uppvärmning- och kylfunktion som snabbt uppnår och
behåller den angivna temperaturen
Låg energiförbrukning – efterlever de nya ErP-kraven (från
mars 2021)
Integrerat luftcirkulationssystem för en enhetlig

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT Modell C125G

Modell på etiketten C125G

SKU-nummer 9600027049

Produktbeskrivning Kompressordrivet vinkylskåp

med glasdörr, 125 flaskor

Kylningsteknik Kompressor

MÅTT Produktens djupmått 615 mm

Produktens höjdmått 1768 mm

Produktens breddmått 595 mm

Bruttovolym (EN62552) 390 l

Nettovikt 69.50 kg

ELEKTRISK Ingångsfrekvens 50 Hz

Ingångsspänning (växelström) 220-240 V

Nominell ingångseffekt (växelström) 160 W

PRESTANDA Genomsnittlig energiförbrukning med växelström
(EN62552) 0.4 kWh/24h

Klimatklass (EN62552) SN-ST

Energiklass EU (1060/2010/EC) A

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

Köldmedium, typ R600a

Köldmedelsmängd 50 g

R600a

Köldmedelsmängd 50 g

YTTERLIGARE Färg Black

Certifikat CE

Gångjärnstyp Gångjärn till höger

Innerbelysning Ja, lysdiod

Vinkällarkapacitet 125 Bordeaux bottles, 75cl

LOGISTIK Paketets djupmått 628 mm

Paketets höjdmått 2002 mm

Paketets breddmått 660 mm

Paketvikt 90 kg

EAN-13 6951218420583

Mobile living made easy.


