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EASY-COOLER 3 (NL)
€198,00 – €261,00 HT

EASY-COOLER 3

€198,00 - €261,00 EXCL. BTW

De Easy-cooler 3 houdt flessen meer dan 6 uur op de juiste temperatuur.

Het is niet nodig elektrisch aan te sluiten

Kies uw opties (hieronder) om de exacte prijs te krijgen van het product dat je
hebt gekozen. Als u een persoonlijke gravure met uw naam of logo wenst, vink
dan de graveeroptie hieronder aan.

Categories: Rafraichisseur de bouteille, Rafraichisseur Easy-cooler

PRODUCT DESCRIPTION

GEBRUIK VAN DE EASY-COOLER 3 :
De koeler kan voornamelijk worden gebruikt voor witte wijn, maar ook voor rode wijn.

Het kan worden gebruikt om witte wijnen op temperatuur te houden: tot 6 uur bij ongeveer 8°C

... en om rode wijnen op temperatuur te houden: tot 12 uur bij ongeveer 16° C

De Easy-cooler kan worden gebruikt met ijsblokjes of accumulatoren.

Koude accumulatoren zijn perfect geschikt voor

Flessen wijn per glas op serveertemperatuur houden
Flessen koel houden voor catering
Koel houden van proefflessen op beurzen
...of voor privé gebruik

Kenmerken:

De koudeaccumulator is zeer ruimtebesparend, zijn externe afmetingen: 28,5 x 18,0 x 26,5 (BxDxH).

(binnenafmetingen voor wijn: 25,0 x 9,0 x 26,5 (BxDxH))

Voor houten Easy-koelers: gebruik van massief hout, voor andere kleuren: gebruik van hoogwaardig multiplex.

Zijn gewicht is ongeveer 9 kg

Het is geschikt voor 3 flessen van 0,75 l tot 9 cm diameter.

Accessoires meegeleverd met de Easy-cooler 3

1 raam, 1 koelelement, 1 accumulator, 1 koeltasje

Diversen :

Gemaakt in Europa

Standaard levertijd van ongeveer 10 dagen

Meer informatie over Easy-Cooler

Meer informatie over het gebruik van deze koelers vindt u op de volgende link: link.

https://www.oenopro.com/categorie-produit/refroidisseur/
https://www.oenopro.com/categorie-produit/refroidisseur/easy-cooler/
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ADDITIONAL INFORMATION

Weight 12 kg

Couleur blanc, noir, bois de vigne, vin rouge, vert, crème, rouge, béton, rosé, orange, citron vert, bleu azur, barrique (bois), vieille
barrique (bois), Magenta, Bleu

Nombre de bouteilles 3

Emballage Carton standard, Boîte en bois de transport


