
*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.
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Modelos CW 36 SOMMELIER 63

Capacidade n.º garrafas 36 66

Gama temperatura (comp. superior) oC +5/+10 +3/+10

                                    (comp. inferior) oC +10/+18 +10/+22

Níveis de exposição 6 7

Descongelação AUT/MAN AUT AUT

Tensão/Fases V/n.o 220/2 220/2

Potência elétrica W 140 120

Refrigerante tipo R600A R600A

Evaporador ST/AF AF AF

Largura mm 520 595

Profundidade mm 620 580

Altura mm 880 1020

Peso líquido/bruto kg 36 53

Prateleiras madeira n.º 6 7

Características técnicas

CW / SOMMELIER

Modelo CW 36 com luz LED 
azul no ecrã.

Modelo SOMMELIER com 
botões em aço inoxidável 
no ecrã.

Ambos os modelos têm 
prateleiras de madeira de série 
que dão um toque distintivo 
a estes magníficos armários.

Modelos CW 36 SOMMELIER 63

Código 0IRW0040 0ITF0005

SOMMELIER 63
CW 36

Armários expositores   

Conservação vinho - dupla temperatura CONSERVAÇÃO VINHO - DUPLA TEMPERATURA

• Armários expositores com duas zonas de temperatura 
independentes. A temperatura do compartimento 
superior é mais baixa que a do compartimento inferior 
para que não seja afetada a boa conservação do vinho. 

• O modelo CW 36, com capacidade para 36 garrafas, 
tem uma porta em aço inoxidável com vidro                             
triplo temperado. 

• O modelo SOMMELIER 63, com capacidade para 66 
garrafas, tem botões em aço inoxidável e vidro fumado 
com filtro UV que permite proteger o vinho e melhorar a 
visibilidade a partir de fora. 

• Prateleiras de madeira incluídas. O modelo CW 36 inclui 
luz LED azul com ecrã. 

Características principais:

R600A

LUZ LED



*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS* A

rm
ár

io
s

ex
po

si
to

re
s

Modelos CANTINETTA GLASS LUX ENOPRESTIGE 400 GROTTA 600 5 TV

Capacidade garrafas (0,75 l) n.o 106 112 168

Volume l 355 400 600

Gama temperatura °C +6/+16 +5/+7/+10/+16 (+16/+18) - (+5/+7/+10/+18)

Descongelação AUT/MAN AUT AUT AUT

Tensão/Fases V/n.º/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Potência elétrica W 125 650 560

Compressor CV 1/6 - 1/2

Refrigerante tipo R-600 R-404 R-404A

Controlo evaporador CP/VE CP CP CP

Condensação ST/AF/W ST AF AF

Evaporador ST/AF ST ST/AF ST/AF

Largura com/sem tampa superior mm 695/617 827 1201

Profundidade mm 650 523 523

Altura mm 1880 1930 1922

Peso líquido/bruto kg 94/120 134/152 201/224

Prateleiras n.º 5 4 4+4

Características técnicas

CANTINETTA GLASS LUX /
ENOPRESTIGE / GROTTA 5 TV

Nogueira envernizada escura. CANTINETTA GLASS LUX:
Inclui 6 prateleiras reguláveis 
em altura com acabamentos 
cor madeira.

ENOPRESTIGE 400: 
Prateleiras em escada para 
uma correta visualização.

GROTTA 600 5 TV: 
A distribuição interior com 
prateleiras em escada permite 
uma grande capacidade 
de garrafas.

Modelos CANTINETTA 
GLASS LUX

ENOPRESTIGE 
400 (4 TV)

GROTTA 600 5 TV

Código 0ICL0033 0ITF1551 0ITF0549

Acessórios Prateleira madeira adicional 
(51,0x39,5 cm)

Código 0ICL9042

GROTTA 600 5 TVENOPRESTIGE 400

CANTINETTA GLASS LUX

Armários expositores   

Conservação vinho - acabamentos madeira CONSERVAÇÃO VINHO - ACABAMENTOS MADEIRA

• Armários especialmente estudados para a correta 
conservação de um produto tão delicado como é o vinho. 

• Estrutura externa em madeira maciça que confere um 
toque de elegância ao expositor, permitindo a sua perfeita 
integração em qualquer tipo de ambiente. 

• A iluminação interior, em conjunto com o sistema 
especial de colocação, permitem uma perfeita visão          
do produto exposto. 

• ENOPRESTIGE 400: o seletor do tipo de ventilação permite 
escolher entre uma ventilação estática e ventilada. A primeira 
permite criar 4 níveis de temperatura distintos no interior e a 
segunda distribui uma única temperatura uniforme em todo 
o armário que pode variar entre os +6 e os +18 °C. 

• GROTTA 600: o evaporador estático no compartimento 
principal (direito) permite criar 4 níveis de temperatura 
distintos no interior. A temperatura no compartimento 
secundário (esquerdo) é controlada por um termóstato 
ambiente e a circulação do ar é feita impulsionando                  
o ar através do compartimento principal usando                     
um pequeno ventilador.

Características principais:




