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Serie�|�8�Vinotéky

KSW38940
vinotéka

XXL�vinotéka�s�2�regulovatelnými
teplotními�zónami:�maximum�prostoru�pro
uskladnění�Vašeho�vína�při�správné�teplotě.
● 2�vnitřní�digitální�teploměry:�přesné�sledování�teploty,
pro�dosažení�optimální�teploty�při�skladování�a�následné
konzumaci.

● Velká�skladovací�kapacita:�poskytuje�velký�prostor�pro
uskladnění�až�197�lahví�vína.

● Elektronická�regulace�teploty:�přehledné�a�snadné�nastavení
požadované�teploty.

● Široký�rozsah�od�+5°�C�do�+22°�C:�umožňuje�dokonalou
kontrolu�teploty.

● Tónovaná�skla�dveří�s�ochranou�proti�UV�záření:�chrání�kvalitu
vína�a�nabízí�dobrý�přehled.

● Přihrádky�z�dubového�dřeva:�dokonalé�uskladnění�kvalitních
vín.

Technické�údaje
konstrukce�:� �volně�stojící
dekorační�rám�/�deska�:�
dekorační� rám� není�možné� objednat� jako� zvláštní� příslušenství
výška�(mm)�:� �1860
šírka�(mm)�:� �595
hloubka�(mm)�:� �600
rozmery�niky�(mm)�:� �x�x
Hmotnost�netto�(kg)�:� �86,0
příkon�(W)� :� �200
jištění�(A)� :� �10
napětí�(V)�:� �220-240
frekvence�(Hz)� :� �50
aprobační�certifikáty�:� �CE
Délka�přívodního�kabelu�(cm)�:� �230
Typ�zástrčky�:� �Gardy�zástrčka�s�uzemněním
spotřeba�energie�:� �0,58
průměrná�roční�spotřeba�el.energie�:� �211,7
objem�celkem�brutto�(l)�:� �414
počet�nezávislých�chladicích�okruhů�:� �1
vnitřní�ventilátor�-�mrazicí�část�:� �Ano
závěs�dveří�volitelný�:� �Ano
vnitřní�osvětlení� :� �Ne
počet�teplotních�zón�:� �1
rozsah�teploty�:� �5-22
funkce�úspory�energie�:� �Ne
Carbon�Air�Filter�:� �Ne
Type�of�Glass�Door�:� �2�skleněné�panely,�s�UV�filtrem
počet�výškově�nastavitelných�odkládacích�ploch�:� �6
počet�odkládacích�přihrádek�:� �6
materiál�odkládacích�ploch�:� �dřevo
vnitřní�ventilátor�-�mrazicí�část�:� �Ano
značka� :� �Bosch
název�produktu�/�prodejní�označení�:� �KSW38940
Třída�energetické�účinnosti�(2010/30/EC)�:� �B
Vážená�roční�spotřeba�energie�(kWh/annum)�NEW�(2010/30/
EC)� :� �212
kapacita�lahví�á�0,75�l�(bordeaux�lahve)�:� �197
klimatická�třída�:� �SN-T
hlučnost�dB�:� �42
barva�/�materiál�spotřebiče�:� �Stříbrná
barva�/�materiál�dveří�:� �aluminium
dekorační�rám�/�deska�:�
dekorační� rám� není�možné� objednat� jako� zvláštní� příslušenství
způsob�montáže�:� �N/A
hlučnost�dB�:� �42
příkon�(W)� :� �200
jištění�(A)� :� �10
napětí�(V)�:� �220-240
frekvence�(Hz)� :� �50
průměrná�roční�spotřeba�el.energie�:� �211,7
aprobační�certifikáty�:� �CE
Typ�zástrčky�:� �Gardy�zástrčka�s�uzemněním
Required�cutout/niche�size�for�installation�(in)�:� �x�x
Dimensions�of�the�packed�product�(in)�:� �76.37�x�25.19�x�26.77
Net�weight�(lbs)�:� �189
Gross�weight�(lbs)�:� �194
objem�celkem�brutto�(l)�:� �414
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KSW38940
vinotéka

XXL�vinotéka�s�2�regulovatelnými�teplotními
zónami:�maximum�prostoru�pro�uskladnění
Vašeho�vína�při�správné�teplotě.

- Tónovaná�skla�dveří�s�ochranou�proti�UV�záření
- Alu�madlo
- užitný�objem�celkem:�368�l
- dynamické�chlazení�díky�vnitřnímu�ventilátoru
- elektronická�regulace�teploty�-�digitální�ukazatel
- regulovatelná�teplota�od�+5°C�do�+22°C
- 2�teplotní�zóny
- automatické�odtávání�v�chladicí�části
- 6�odkládacích�ploch�na�lahve�ze�dřeva,�všechny�lze�vyjmout�a
výškově�nastavit�pro�umístění�až�198�lahví�à�0,75�l
- aktivní�uhlíkový�filtr�pro�přísun�čerstvého�vzduchu
- 2�digitální�vnitřní�teploměry
- ,�také�manuelně�zapnutelné
- výškově�nastavitelné�nožičky�vpředu,�kolečka�vzadu
- Uzamykatelný
- závěs�dveří�vpravo,�volitelný
- Skleněné�dveře�s�ochranou�proti�UV�záření,�dvojité�prosklené
dveře
- tento�spotřebič�je�výhradně�určen�ke�skladování�vína
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Technické�údaje
konštrukcia�:� �voľne�stojaci
dekoračný�rám/doska�:�
dekoračný� rám� možno� objednať� ako� zvláštne� príslušenstvo
výška�(mm)�:� �1860
šírka�(mm)�:� �595
hĺbka�(mm)�:� �600
rozmery�niky�(mm)�:� �x�x
Hmotnosť�netto�(kg)�:� �86,0
príkon�(W)� :� �200
istenie�(A)� :� �10
napätie�(V)�:� �220-240
frekvencia�(Hz)�:� �50
aprobačné�certifikáty�:� �CE
Dĺžka�prívodného�kábla�(cm)�:� �230
typ�zástrčky�:� �Gardy�zástrčka�s�uzemnením
spotreba�energie�:� �0,58
priemerná�ročná�spotreba�el.�energie�:� �211,7
celkový�objem�brutto�(l)�:� �414
počet�nezávislých�chladiacich�okruhov�:� �1
vnútorný�ventilátor�:� �Áno
voliteľný�záves�dverí�:� �Áno
vnútorné�osvetlenie�:� �Nie
počet�teplotných�zón�:� �1
rozsah�teploty�:� �5-22
funkcia�úspory�energie�:� �Nie
uhlíkový�vzduchový�filter�:� �Nie
typ�skla�vo�dverách�:� �2�sklenené�panely,�s�UV�filtrom
počet�výškovo�nastaviteľných�odkladacích�plôch�:� �6
počet�odkladacích�priehradiek�:� �6
materiál�odkladacích�plôch�:� �drevo
vnútorný�ventilátor�:� �Áno
značka� :� �Bosch
názov�produktu/predajné�označenie�:� �KSW38940
Trieda�energetickej�efektívnosti�(2010/30/EC)�:� �B
Vážená�ročná�spotreba�energie�(kWh/annum)�NEW�(2010/30/
EC)� :� �212
kapacita�fliaš�á�0,75�l�(bordeaux�fľaše)�:� �197
klimatická�trieda�:� �SN-T
hlučnosť�v�dB�:� �42
farba/materiál�spotrebiča�:� �strieborná
farba/materiál�dverí�:� �alumínium
dekoračný�rám/doska�:�
dekoračný� rám� možno� objednať� ako� zvláštne� príslušenstvo
spôsob�montáže�:� �N/A
hlučnosť�v�dB�:� �42
príkon�(W)� :� �200
istenie�(A)� :� �10
napätie�(V)�:� �220-240
frekvencia�(Hz)�:� �50
priemerná�ročná�spotreba�el.�energie�:� �211,7
aprobačné�certifikáty�:� �CE
typ�zástrčky�:� �Gardy�zástrčka�s�uzemnením
odporúčaný�otvor�v�nike,�veľkosť�pre�inštaláciu�(in)�:� �x�x
rozmery�zabaleného�spotrebiča�(in)�:� �76.37�x�25.19�x�26.77
hmotnosť�netto�(lbs)�:� �189
hmotnosť�brutto�(lbs)�:� �194
celkový�objem�brutto�(l)�:� �414
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