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KOELER 2 OF 3 FLESSEN (NL)
€2.085,00 HT

KOELER 3 FLESSEN €2.085,00 EXCL. BTW.

Koeler voor 3 flessen:

de snelle koeler voor wijn en andere flessen

De oplossing voor het koelen van flessen naar behoefte.

Capaciteit:

3 flessen (waarvan 1 voor magnums)
Kwaliteit snelle koeling: ongeveer 2 graden per minuut.
1 digitale timer voor elke flesstand (voor controle tot op de seconde) de tweede)
regeling van de badtemperatuur (tot -35°)
Meting van de werkelijke badtemperatuur
Roerwerk om te voorkomen dat het bad bevriest

Afmetingen: 611 x 490 x 380 (lengte x breedte x hoogte)
Gewicht: 35 kg
U vindt op onze website een nieuw 5L blik Glycol en koelzakken
door deze link te volgen.
Meer over het Chiller-concept

Category: Fast Chiller

PRODUCT DESCRIPTION

Koeler 2 of 3 flessen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Koeler flessen: voor het snel koelen van uw wijnflessen

De Koeler 2 of 3 flessen free standing heeft een koelsnelheid die is geoptimaliseerd om alle kwaliteiten van de wijn te behouden.

Met een glycolreserve van -35°C is de koeling zeer snel: ongeveer 2 graden per minuut.

Temperatuurregeling: een digitaal display geeft de temperatuur van het bad aan.

U kunt er ook uw eigen temperatuur mee instellen (tot -35°C).

Een mechanische roerder voorkomt dat het vloeistofbad bevriest.

Er wordt een kleine afvoerpomp meegeleverd.

Bespaart ruimte en opslagruimte:

Deze zeer eenvoudig te gebruiken apparatuur lost het probleem van het bewaren van verse flessen op.

Met deze snelkoeler beschikt u over een unieke en ruimtebesparende uitrusting waarmee u flessen op verzoek en op het juiste moment kunt koelen.

 

Ideale temperatuur:

om flessen te bewaren die altijd koel zijn, moet het aantal flessen worden bepaald. Maar het betekent ook dat je moet binden

Maar het vereist ook dat je ruimte vastlegt, en dat je kelders hebt met verschillende temperaturen.

Met deze apparatuur kunt u ook uw glazen, plastic en aluminium flessen op de juiste temperatuur koelen.

Mobiliteit:

met de versies op wielen hebt u de mogelijkheid om ze te verplaatsen voor evenementen, naar de plaats waar u flessen nodig hebt.

https://www.oenopro.com/categorie-produit/refroidisseur/fast-chiller/
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Flexibel en gebruiksvriendelijk: elk flessencompartiment is autonoom en heeft zijn eigen timer. U kunt 2 of 3 flessen koelen op verschillende

verschillende temperaturen tegelijkertijd.

 

De flessenhouders zijn ook geschikt voor magnumflessen, sapflessen van 1,5 liter en blikjes.

De Chiller 2 bottles free standing laat ook toe de kopjes te bevriezen en de glazen te koelen.

Technische specificaties:

Afmetingen: 511 x 490 x 380 (lengte x breedte x hoogte)

Gewicht: 30kg

Koeling: door compressor (gas: R290a)

Kwaliteit:

Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, bieden wij een reeks producten aan die in Europa worden vervaardigd.

Verdere informatie

Lees meer over de verschillende manieren om wijnflessen op de juiste temperatuur te brengen: flessenkoelers.

Tips en ideeën voor het gebruik van de Fast Chiller-oplossing

Alle producten uit de Fast Chiller-serie

ADDITIONAL INFORMATION

Weight 35 kg

Dimensions 61 × 29 × 45 cm

Capacité 2 bouteilles

Plage de température 0°C à 18°C

Coloris Inox

Possibilité de refroidir des magnums Oui

Puissance élèctrique consommée de 0,265 à 0,320 KW

Mobile / Pose libre Pose libre


