
Cave WS 14300

A Liebherr

Performance

Beleza

Praticidade

Displays digitais de temperatura: selecione facilmente as temperaturas mais apropriadas aos vinhos, que vão de + 5°C a +20°C.

Identificadores de vinhos: permitem localizar os diversos tipos de vinhos armazenados de forma rápida e conveniente.

A perfeita e mais flexível solução para os amantes de vinhos: suas três zonas 
de temperatura permitem guardar todos os tipos de vinhos em suas corretas 
temperaturas de consumo ou armazenamento, sejam eles tinto, branco, rose 
ou champagne.

Cada zona de temperatura pode ser ajustada de + 5 ºC a + 20 ºC separadamente 
e de forma independente em relação às outras zonas. Você pode usar duas 
zonas para manter vinhos em temperaturas de consumo e uma zona para 
vinhos em temperatura de armazenamento, entre as suas várias possibilidades 
de uso.

As gavetas em madeira feitas a mão com trilhos telescópicos tornam fácil e 
agradável a seleção dos vinhos. Sua porta em vidro com uma elegante moldura 
em aço inox alemão permite desfrutar uma requintada experiência com seus 
vinhos antes mesmo de você selecionar uma garrafa. A sua porta é 
extremamente fácil de abrir graças ao mecanismo de abertura integrado ao 
puxador. Filtros de carvão ativado garantem  um ar interno de alta qualidade, livre 
de poeira, resíduos e cheiros. A cave WS 14300 se integra de forma impecável 
aos ambientes de sua casa, podendo inclusive ser embutida em um móvel.

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 comprometimen-
to com a excelência e um histórico de sucesso tornou-se o nosso objetivo. 

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

Três Zonas de Temperaturas Independentes: permitem armazenar diversos tipos de vinhos em suas diferentes temperaturas 
de consumo e conservação.
Precisão no Controle de Temperaturas: conserve e saboreie vinhos em suas corretas temperaturas para desfrutar plena-
mente de seus sabores e aromas.

Prateleiras em Madeira: feitas a mão em pura madeira de faia. Equipadas com trilhos telescópicos, permitem selecionar 
garrafas de forma fácil e segura.

Filtro de Carvão Ativado: presentes nas três zonas de temperatura. Purificam o ar que entra na cave retirando os odores 
externos para perfeita preservação dos sabores e aromas originais dos vinhos.

Compressores de baixíssima vibração: Repouso e silêncio são necessários para vinhos que serão conservados por longos 
períodos. Mesmo as menores vibrações podem ter efeitos negativos por agitarem os finos componentes presentes nos 
sedimentos dos vinhos. Compressores especialmente desenvolvidos estão instalados nas caves Liebherr garantindo que os 
vinhos atinjam seu perfeito amadurecimento.

Iluminação por LEDs: regulada por dimmer e presente em cada zona de temperatura, ficando integrada ao teto ou às áreas 
de isolamento de temperatura. Essa avançada tecnologia permite garantir uma iluminação uniforme por todo o interior da 
cave. Como o calor gerado pelo LED é mínimo, os vinhos podem ser apresentados perfeitamente iluminados por um período 
de tempo mais longo.



Dimensões
Peso:   116.00  Kg
Comprimento:   671  mm
Altura:   1855  mm
Largura:   660  mm

Segurança
Fechadura embutida: garante total segurança no acesso aos vinhos e controles da cave.

Trava de Segurança no Painel: impede o desligamento acidental da cave.

Produto
Cor: em aço inox escovado.

Fabricação: Áustria.
Aplicação: de piso ou embutido.
Número de compressores: 2

Cave
Capacidade: 143 garrafas de 750 ml.
Número de prateleiras: 13, sendo 10 feitas a mão em madeira.
Corrediças telescópicas: em todas as prateleiras de madeira.
Iluminação da cave: em barras de LEDs com dimmer.
Porta da cave: reversível, com vidro triplo anti-UV.
Temperatura mínima e máxima: 5ºc e 20ºc.
Capacidade do compartimento superior: 36 garrafas
Capacidade do compartimento intermediário: 45 garrafas
Capacidade do compartimento inferior: 62 garrafas

Instalação
Tensão: 110V
Plugue: com três pinos redondos.

Nicho de embutimento

Especificações Técnicas

Proteção conta raios UV: os vidros verdes ou marrons das garrafas não protegem suficientemente o vinho dos danos causa-
dos pelos raios UV. Todos os tipos de ambientes possuem iluminação natural ou artificial que prejudicam os vinhos. Os vidros 
de segurança das caves Liebherr garantem a perfeita conservação dos vinhos, livres dos danos causados pelos raios UV.

Alarme Sonoro: indica alteração nas temperaturas programadas ou quando a porta permanece aberta por mais que 1 minuto.
Produto com certificação RoHS: elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos Liebherr, tais como 
o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.

Garantia: 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de 
garantia Liebherr.

Tomada

Dimensões mínimas do nicho de embutimento:
A - 660mm     B - 609mm     C - 2015 mm D - 1905mm 


