
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.

Armários expositores   

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.

Caraterísticas principais:

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos


