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CONSERVIN PLUS (NL)
€1.500,00 – €1.980,00 HT

Prix : de 1755,00€ à 2316,60€ inclusief BTW,
afhankelijk van het model.
Met het Conservin systeem kunt u flessen wijn en champagne bewaren tot 3
weken. Het is beschikbaar in 3 verschillende formaten: CONSERVIN DUAL : pour le
vin Livré avec les bouchons suivant les modèles

6 kurken voor wijn
3 stoppen voor champagne

Compact, geen installatie. Er is geen training nodig om het te gebruiken.

Geen consumpties voor wijn. Twee opties beschikbaar voor Champagne

met externe gasfles of met interne gasfles van het type "Sodastream".

Afmetingen van het apparaat: Hoogte 51 cm - Breedte 28 cm - Diepte
Breedte 28 cm - Diepte 29 cm

En savoir plus sur la gamme Conservin Plus

La fiche produit Conservin Plus

Categories: Vin au verre, Conservin plus, Conservin Plus Champagne

PRODUCT DESCRIPTION

Conservin Plus assortiment: voor de conservering van wijn en champagne
Voor witte, rode en rosé wijn: het elimineert zuurstof op een nauwkeurig gecontroleerd niveau. Zo wordt de wijn effectief geconserveerd zonder enig
risico voor zijn subtiele structuur.
Voor Crémant en Champagne: het voorkomt het vrijkomen van belletjes. Om de bubbels in de champagne of crémant te houden en oxidatie te
voorkomen, moet een druk van en oxidatie te voorkomen, wordt er een druk CO2 in de fles gedaan.

Wij bieden een keuze uit 3 verschillende versies:
Voor wijn en Champagne de CONSERVIN DUAL.
Alleen voor Champagne CONSERVIN BULLE.
Voor wijn alleen de CONSERVIN WIJN.

De voordelen en kenmerken van de Conservin Plus systemen:
Conservin goedgekeurde technologie.
Snel en gemakkelijk te gebruiken door uw personeel.
Behoud tot 3 weken voor wijnen en champagnes om een geweldige wijnkaart per glas aan te bieden.
Ideale service - rechtstreeks van de fles naar het glas, serveren per glas voor de klant, zonder zichtbare technologie.
Het systeem is compact en vereist geen installatie, dus het is gemakkelijk op te zetten.
Hij stopt automatisch wanneer het vacuüm is bereikt om de bediening zo eenvoudig mogelijk te maken.
Interactief proces met verlichte sproeiers. Dit betekent dat wanneer het ideale vacuüm of de ideale druk is bereikt, het mondstuk groen wordt.
Met lage onderhouds- en bedrijfskosten: de winstgevendheid wordt beheerst.
Conservin kan worden aangepast aan elke configuratie, in feite is het zeer compact, elegant en stijlvol.

Technische informatie :
Bedrijfsspanning: 24V DC
Opgenomen vermogen**: 0,060KW *.
Elektrische aansluiting via een 24V transformator
CE-goedkeuring
Netto gewicht: 4 Kg
Afmetingen apparaat: Hoogte 51 cm - Breedte 28 cm - Diepte 29 cm
Afmetingen verpakking : Hoogte 92 cm - Breedte 32 cm - Diepte 32 cm

Verbruiksartikelen en opties voor gas:

Voor de bewaring van wijn zijn geen verbruiksgoederen nodig. De conservering gebeurt namelijk door middel van gecontroleerd vacuüm. Voor Champagne kunt u
kiezen voor een externe gasfles. Anders is standaard een eenvoudige "sodastream"-fles binnenin compatibel.

http://oenopro.com/la-gamme-conservin/
http://oenopro.com/fiches-produits-oenopro/
https://www.oenopro.com/categorie-produit/vin-au-verre/
https://www.oenopro.com/categorie-produit/vin-au-verre/conservin-plus/
https://www.oenopro.com/categorie-produit/vin-au-verre/conservin-plus-champagne/
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Materialen en afwerking

Conservin is hoogwaardig afgewerkt. Het is gemaakt van kwaliteitspvc met een zwarte afwerking. Maatwerk is mogelijk op aanvraag.

Afhankelijk van het model wordt de Conservin Plus geleverd met :
10 kurken voor wijn
6 kurken voor champagne
L'alimentation électrique

YouTube kanaal:

Ontdek al onze video's over de Conservin op ons YouTube-kanaal.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight 4 kg

Dimensions 29 × 26 × 52 cm

Emploi Champagne, Vin, Vin et Champagne

Capacité en bouteilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, Illimité

Gamme de prix de 1000€ à 1900€

Moyen de conservation Gaz neutre CO2, Vide d'air, Vide d'air et CO2

Paiement par carte Client Sans carte de paiement client

Dosage Pas de dosage

Service du vin Service à table à la bouteille

Température Pas de gestion de la température


