
Caves para vinhos -  Liebherr  -  Beverage Center RU 500 em inox, de embutir
para 29 garrafas ou 98 latas

APRESENTAÇÃO

Beverage Center RU 500

Selecione  o  beverage  center  de  embutir  RU
500 para  uma armazenagem e  apresentação
em alto estilo de bebidas e alimentos, e  que
oferece  uma  porta  em  vidro  para  fácil
visualização  interna  e  uma  elegante  moldura
em aço inox.

Ele conta com duas prateleiras de vidro com
frisos em aço inox e duas prateleiras extraíveis
com  frente  em  madeira.  Garrafas,  latas  e
alimentos podem ser conservados no beverage
center.  O sistema de controle  eletrônico está
posicionado no topo do seu interior e é visível
através da porta de vidro. A temperatura pode
ser  regulada  de  +  3  ºC  a  +  20  ºC  para
acomodar 29 garrafas de vinho ou 98 latas.

A Liebherr

A Liebherr  é  a líder  mundial  em refrigeração
Premium.  Com  sede  na  Alemanha,  sua

excelência em engenharia oferece a mais completa linha de refrigeradores e caves para vinhos da Europa.
Trazer ao mercado brasileiro este comprometimento com a excelência e um histórico de sucesso tornou-se o
nosso objetivo.

Numerosos produtos e idéias inovadoras, qualidade premium e um design avançado fazem da Liebherr uma
marca líder com mais de 10.000 refrigeradores premium sendo produzidos diariamente em suas fábricas na
Alemanha e Austria.

DIFERENCIAIS
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Beleza

Iluminação por LEDs: fica integrada ao teto, sua avançada tecnologia permite garantir uma iluminação uniforme por todo o
interior do refrigerador. Como o calor gerado pelo LED é mínimo, as bebidas, vinhos e alimentos podem ser apresentados
perfeitamente iluminados por um período de tempo mais longo.

Praticidade

Display digital de temperatura:  com esse sistema de controle pode-se regular as temperaturas mais apropriadas as
bebidas e alimentos que vão de + 5°C a +20°C.
Gavetas para garrafas: com corrediças telescópicas e frisos em madeira permitem acessar as bebidas de forma prática e
segura.

Segurança

Fechadura embutida: possui uma fechadura embutida no topo da porta de aço inox para sua maior segurança.
Produto com certificação RoHS: segue as normas RoHS que eliminam a utilização de substâncias perigosas nos
produtos como o chumbo, mercúrio, cádmio, cromo e bifenil.

Especificações Técnicas

Produto

Cor: em aço inox escovado.
Garantia: 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de
garantia Liebherr.
Fabricação: Austria.
Aplicação: de embutir.
Capacidade do refrigerador: 153 litros
Certificação INMETRO: não aplicável a este tipo de produto.
Consumo de energia: 40 kWh por mês

Beverage Center

Capacidade: 29 garrafas de 750ml ou 98 latas de 350ml.
Número de prateleiras: 5, sendo 2 com frisos em madeira e 2 em vidro temperado com frisos em inox.
Corrediças telescópicas: nas 2 prateleiras superiores.
Iluminação do refrigerador:  por LEDs.
Porta do refrigerador: reversível.
Temperatura mínima e máxima:  3ºc e 20ºc.

Instalação
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Dimensões Com Embalagem

Peso:   60.00  Kg
Comprimento:   620  mm
Altura:   950  mm
Largura:   650  mm

Dimensões Sem Embalagem

Peso:   57.00  Kg
Comprimento:   574  mm
Altura:   860  mm
Largura:   597  mm

Tensão: 110V
Plugue: tripolar 2P + T (em 90º).
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