
İyi bir şarap saygıyı, müşterileriniz 
ise en iyisini hak eder.
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Şarabı güvenle muhafaza etmenizi sağlayan ve 
şarap kayıplarını engelleyen temel özellikler:

 Uygun sıcaklık sayesinde mükemmel koruma
Karanlık alan ile şarap kalitesini stabilize etme
Titreşimin engellenmesi ile şarap kalitesini stabilize etme
Küf ve kokuyu engelleme
Doğru nem oranı: +%50 - %80 
Değişken hızlı kompresör ile daha iyi performans, daha düşük 
enerji tüketimi ve ses seviyesi
Tüm modellerde standart kilit özelliği
UV camlı kapı

 Meşe/kayın ahşap rafl ar

Mükemmel ve şık tasarım
Müşterilerinizin ideal Electrolux Professional Şarap Dolapları’na 
sahip olmaları; mahzenleme, depolama veya sergileme için eksiksiz 
kapasite ve raf seçenekleri ile son derece kolaydır.

Mükemmel Isı
Electrolux Professional Şarap Dolapları, şaraplarınız için seçilen ısı 
ayarını sabit tuttuğundan, şaraplarda bozulma riski olmaz.

Nem
Electrolux Professional Şarap Dolapları: Mantarları sağlıklı tutması ve şarabınızı koruması için mükemmel nem seviyesi garanti edilir. 
Şişe Mantarı: Her şişenin adsız kahramanı, oksijeni şarabınızdan uzakta tutmak için yardımcı olur.   

+%50-%80 nem
Mükemmel nem seviyesi ile şişe mantarlarını sağlıklı tutar ve şarabınızın kalitesini  korumayı garanti eder.  

-%50 nem
Şişe mantarları  kuruyup deforme olup parçalanabildiğinden şarap bozulabilir.

+%80 nem
Şişe mantarları küfl enebilir ve şaraplarınızı bozabilir. Şarabın etiketleri soyulabilir.

Çok yönlü, enerji tasarruflu Electrolux Professional Şarap Dolapları, canlı 
beyazlardan dolgun kırmızılara kadar her tür ve her çeşit şaraba saygı duyar.



Ürünler & 
Aksesuarlar

Tüm şarap dolabı kapasiteleri, standart 750 ml Bordeaux şişelerine göre tasarlanmıştır.

* Dahil özellikler

** Sadece Electrolux Professional Yetkili Servis Partneri tarafından yapılacaktır.

595x562x820mm
(gxdxy)

Siyah boyalı çelik dış gövde 720008 720010 720011

Kapı
üç camlı, UV korumalı siyah 

cam kapı
üç camlı, UV korumalı siyah 

cam kapı
üç camlı, UV korumalı 
paslanmaz çelik kapı

Kapasite (şişe sayısı) 
ikram modu 
dikine saklama max.

36 120 120

Kapasite (şişe sayısı) 
saklama modu 
yatay saklama max.

50 198 198

Net kapasite (AB Enerji Etiketine göre) 50 197 197

Isı bölmesi tekli tekli veya iki ısılı tekli veya iki ısılı

Isı aralığı °C 6°C/18°C 5°C/22°C 5°C/22°C

Dış ortam sıcaklığı 38°C’ye kadar 38°C’ye kadar 38°C’ye kadar

Raf sayısı 4+1 6+1 6+1

Kullanım amacı mahzenleme&servis etme mahzenleme&servis etme mahzenleme&servis etme

Ahşap raf kayın ahşap meşe ahşap meşe ahşap

Açık kapı alarmı görsel/işitsel görsel görsel/işitsel görsel/işitsel

Ekolojik gaz R600A * * *
Kapı kilidi * * *
İç aydınlatma LED * * *
Yönü değiştirilebilir kapı** * * *
Ayarlanabilir raf * * *
Karbon filtre - * *
Led dijital kontrol panel * * *
Değişken hızlı kompresör * * *

Kod 880550
50 şişe şarap dolabı için 
ahşap raf
gxdxy 521x443x25 mm 

Kod 880551
170 şişe şarap dolabı için 
ahşap teşhir rafı
gxdxy 523x230x15 mm

Kod 880554
170 şişe şarap dolabı için 
ahşap raf
gxdxy 510x392x15 mm 

Kod 880561
Karbon filtre

595x595x1850mm
(gxdxy)

595x595x1850mm
(gxdxy)

750 ml

Aksesuarlar

595x595x1850mm


