VinoTek VT4 (2 + 2)
obj. číslo: 008010004

VinoTek VT4 2 2 můžete stylově prezentovat celkem 4 láhve vína ve dvou oddělených chladících komorách. Můžete
tak uchovávat 2 láhve červeného a 2 láhve bílého vína při zachování kompaktních rozměrů přístroje. Vnitřní teplotu
každé komory je nastavitelná individuálně. Perfektní řešení do menších gastro provozů a domácností. VinoTek vám
pomůže zvýšit prodej jakostního a přívlastkového vína. Můžete začít nabízet ochutnávky a prodej vína po skleničce.
Systém VinoTek využívá ochranné argonové atmosféry, která chrání víno až po 30 dní od otevření. S VinoTekem
už nemusíte dopíjet víno v ten samý den. Díky termostatu a přehlednému podsvětlenému LED displeji zobrazujícím
teplotu, máte jistotu, že servírujete víno vždy o správné teplotě. VinTek VT4 je vybaven vnitřní cartridgi s
potravinářským argonem o objemu 0,45l. Toto množství je dostatečné přibližně na 55 láhví vína. Automatický
dávkovač vína je vybaven externím vstupem na plyn, můžete tak snadno připojit druhou cartridge. Přepínání mezi
vnitřním a vnějším zdrojem plynu probíhá stisknutím jediného tlačítka. S připojenou externí cartridgí odpadá manipulace
(vysouvání otáčení), VinoTek je pak možno vestavět do nábytku. V případě, že dosahujete vyšších obratů vína, můžete
do externího vstupu přes redukční ventil připojit velkou tlakovou láhev s potravinářským argonem.
• Kapacita dávkovače: 4 láhve
• Nastavitelný rozsah teploty 7-18 °C
• Nastavení objemu dávky vína po 1ml
• Rozlévání vína po nastavených dávkách
• Modrý LED displej zobrazující teplotu
• Vnitřní LED osvětlení s možností zap/vyp
• Interní plynová cartridge
• Vstup na externí plynovou cartridge
• Součásti
Možnost balení:
připojení standardní tlakové láhve s plynem
• 2x plynová cartridge s kapacitou 0,45l (dvě cartridge vystačí na cca 110 láhví vína)
• Sada na napojení externí cartridge (hadička, regulační ventil)
• Spodní odkapávač
• Zaváděcí
Návod k použití
akce: do konce roku plnění cartridgí argonem zdarma!
TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. velikost láhve vína:

(v/š) 350 x 90 mm

Kapacita dávkovače:

4 láhve vína (2x2 láhve v oddělený

Napětí:

AC 220-240 V V

Maximální doba uchování vína:
30 dní
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Nastavení množství vína:

Voliteně po 1 ml (1 - 99 ml)

Rozsah okolní teploty:

7-32 °C

Nastavitelný rozsah teploty: 7-18 °C

Příkon:

95 W W

Rozměry balení:

(v/š/h) 650 x 470 x 470 mm

Záručná doba:

2 roky

Balení:

Ochranná fólie, polystyrénový obal,Hmotnost:
kartonový box

28 kg kg

počet lahví vína na jednu cartridge:
Cca 55

Rozměry dávkovače:

(v/š/h) 625 x 415 x 390 mm

Hlučnost:

40 dB

Připojitelná plynová láhev (standardní):
Ano

Interní plynová cartridge:

Ano

připojitelná externí cartridge: Ano

Plnící tlak cartridge:

120 bar

Objem cartridge (láhve) :

0,45 l

Ochranný pojistný ventil:

ano

Množství plynu v cartridgi:

62 g

Konzervační a pohonné medium:
Argon 99,96%

Vnitřní osvětlení:

Bílé LED volitelně

Záchytná odkapová nádobka:Ano

Horní odkládací plocha s odkapem:
Ano

Chladící médium:

R134a

Max. vnitřní pracovní tlak:

3,1 bar (45 PSI)

Min. vnitřní pracovní tlak:

0,6 bar (9 PSI)

Oddělené chlazení:

Ne
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