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Winecooler

De Winecooler SL van V-ZUG werd tot in het kleinste detail doordacht zodat u uw grand cru’s in de beste 
omstandigheden kunt bewaren. Deze wijnkoelkast is dan ook onmisbaar om met plezier te degusteren.

BEWAAR UW BESTE WIJNEN OP EEN IDEALE 
TEMPERATUUR EN GARANDEER ZO HUN 
UITZONDERLIJKE SMAAK

Winecooler

De ideale temperatuur voor elke jaargang

Het genot van een wijn is vooral afhankelijk van de kwaliteit ervan. 

Maar dat niet alleen: de keuze van de glazen en bovenal de 

juiste serveertemperatuur spelen ook een doorslaggevende rol. 

De wijnkoelkast van V-ZUG garandeert de ideale temperatuur 

voor uw wijnen: twee in de hoogte verstelbare klimaatzones voor 

witte en rode wijn kunnen  afzonderlijk worden ingesteld op de 

perfecte, tot op de graad  nauwkeurige temperatuur tussen 5 en 

18 °C. Speciaal ontwikkelde zwevende compressoren garanderen 

dat de wijn wordt opgeslagen in een trillingvrije, stille omgeving.

Uw kostbare wijn in een prachtige kast – dankzij de 

volledige integratie, de ledverlichting en de SoftClose-

functie

De Winecooler SL heeft een harmonieus en exclusief ontwerp dat 

typisch is voor het nieuwe FutureLine-design van V-ZUG. Met het 

spiegelglas integreert hij zich perfect en subtiel in elke keuken. 

De glazen deur van premium-glas beschermt de wijn tegen de 

UV- straling in zonlicht die de kwaliteit kan aantasten. De bin-

nenkant wordt helder en gelijkmatig verlicht door vier moderne 

led- lichtbronnen die volledig geïntegreerd zijn in de zijwanden. 

Het licht heeft geen invloed op de temperatuur en kan worden 

ingesteld voor permanente verlichting bij gesloten deur – zodat u 

en uw gasten een oogje op uw wijn kunnen houden. Het nieuwe 

deursluitingsmechanisme SoftClose zorgt voor nog meer comfort. 

Hoe krachtig u de deur ook sluit, de beweging wordt afgeremd 

zodat hij zacht en geluidloos dichtvalt.



111

Winecooler 90 SL 

Optimale integratie: deze Winecooler heeft 
de perfecte hoogte om bij andere toestellen 
van V-ZUG te passen.
Informatie over het toestel

 Wijnen

 Afzonderlijke temperatuurregeling

 Digitaal display

 SoftClose deursluiting

 HygiënePlus

– nuttig volume: 144 liter

Uitrusting 
– instelbereik per temperatuurzone:  

Van 5 tot 18 °C
– 2 digitale displays voor elke zone
– in de hoogte verstelbare scheidingsbodem 

voor witte/rode wijn
– 6 schappen van exclusief beukenhout
– schakelaar voor permanente 

binnenverlichting
– capaciteit: ca. 36 flessen van 0,75 liter

Toebehoren
– RVS designhandgreep voor inbouw achteraf  
 (H74391)  89,–

Energie
Energie-

efficiëntie

Energieverbruik in 365 dagen: 159 kWh

Energie
Energie-

efficiëntie

Energieverbruik in 365 dagen: 159 kWh

Prijs* KW 90 SL

Spiegelglas, deurscharnier links 

KW90SL60GL/5108260002  2999,–
Spiegelglas , deurscharnier rechts
KW90SL60GR/5108260012 2999,–

Afmetingen (H×B×D):886×594×566 mmAfmetingen (H × B × D): 906 × 594 × 566 mm

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw, exclusief recupel, zie p2

WINECOOLER

Winecooler SL

Dit fraaie, hoogwaardige toestel garandeert 
een perfecte temperatuur voor de meest 
verfijnde wijnen.
Informatie over het toestel

 Wijnen

 Afzonderlijke temperatuurregeling

 Digitaal display

  SoftClose deursluiting

 HygiënePlus

– nuttig volume: 144 liter

Uitrusting 
– instelbereik per temperatuurzone:  

Van 5 tot 18 °C
– 2 digitale displays voor elke zone
– in de hoogte verstelbare scheidingsbodem 

voor witte/rode wijn
– 6 schappen van exclusief beukenhout
– schakelaar voor permanente 

binnenverlichting
– capaciteit: ca. 36 flessen van 0,75 liter

Toebehoren
– RVS designhandgreep voor inbouw achteraf  
 (H74391)  89,–

Prijs* KW SL

Spiegelglas, deurscharnier links 

KWSL60GL/5107560002  2999,–
Spiegelglas , deurscharnier rechts
KWSL60GR/5107560012 2999,–

De juiste temperatuur maakt het 

verschil

Champagnes, 

mousserende wijnen

5-7 °C

Droge witte wijnen 8-10 °C

Halfzoete rosé en 

witte wijnen

10-13 °C

Lichte rode wijnen 14-16 °C

Volle rode wijnen 17-18 °C
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INFO 
PRODUCTDECLARATIE

KOELKASTEN
Firma- of merknaam V-ZUG Ltd
Soort toestel Koelkast/diepvriezer

Verkoopcode Cooltronic Prestige P eco Winecooler 90 SL Winecooler SL

Afbeelding  pagina 109 109 111 111
Classificatie toesteltype

Energie-efficiëntieklasse A++ A+++ A A
Energieverbruik in 365 dagen 1) kWh 222 151 159 15) 159 15)

Prestatiekenmerken
Totale netto-inhoud 2) l 251 266 144 144
 waarvan sterrenvak in NoFrost-uitvoering l — — — —
Netto-inhoud koelvak l 205 199 144 144
 waarvan keldervak, max./min. 3) l/l —/— —/— —/— —/—
 waarvan vak voor koel bewaren 4) l 37 — — —
 waarvan ijsblokjeshouder l — — — —
Netto-inhoud vriesvak l — —
 waarvan sterrenvak l 46 67 — —
 waarvan ijsblokjeshouder l — — — —
Aantal sterren 5) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ — —
Vriescapaciteit 6) kg 5 8 — —
Houdbaarheid bij storing 7) uren 20 15 — —
Klimaatklasse 8) SN–ST SN–T SN–ST SN–ST
Geluidsniveau 9) dB(A) (re 1 pW) 38 38 39 39
Ontdooiproces koelvak manueel — — — —
 gedeeltelijk automatisch — — — —
 automatisch ▯ ▯ ▯ ▯
Ontdooiproces vriesvak manueel 10) ▯ ▯ — —
 gedeeltelijk automatisch 10) — — — —
 automatisch — — — —

Type bouw en omschrijving
Vrijstaand toestel/onder werkblad —/— —/— —/— —/—
Met werkblad op tafelhoogte — — — —
Toestel onder werkblad te plaatsen/integreerbaar 11) —/— —/— —/— —/—
Inbouwtoestel/integreerbaar 11) ▯/▯ ▯/▯ ▯/— ▯/—
Speciaal model: zie brochure — — — —
Aantal buitendeuren/lades 2/— 2/— 1/— 1/—
Deurscharnier 12) l/r/o l/r/o l/r l/r
Designframe  voorhanden/toe te voegen —/— —/— —/— —/—

Afmetingen 13)
Hoogte  cm 177,8 177,8 90.6 87,4
Breedte  cm 56 56 56 56
Diepte inclusief afstand tot de muur cm 55 55 55 55
Hoogte zonder werkblad cm    
Breedte met open deur of uitgeschoven lade cm    
Diepte met open deur of uitgeschoven lade cm 115 115 114 114

Leeg gewicht 14) kg 72 70 51 51
Uitrusting

Temperatuur van het vriesvak is regelbaar
 onafhankelijk van de temperatuur van het koelvak ▯ ▯ — —
 samen met de temperatuur van het koelvak  — — — —
Schakelaar voor continue koeling van het vriesvak — — — —

Indicatoren
Koelvak Normale modus Groen licht — — — —
 Weergave temperatuur Binnen/buiten ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—
 Waarschuwing deur open Optisch/akoestisch ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯
Vriesvak Normale modus Groen licht — — — —
 Continue werking Geel licht — — — —
 Storing, waarschuwingssignaal Optisch/akoestisch ▯/▯ ▯/▯ —/— —/—
 Open deur, waarschuwingssignaal Optisch/akoestisch ▯/▯ ▯/▯ —/— —/—
 Weergave temperatuur Binnen/buiten ▯/— ▯/— —/— —/—

Koelvak
Eierhouders aantal eieren 12 12 — —
Deurvakken met klep of schuif aantal 1 1 — —
Deurleggers en/of vakken aantal 3 4 — —
Leggers in koelvak aantal 4 5 6 6
 waarvan verstelbaar aantal 3 3 1 1
Vakken in koelvak aantal 3 1 — —
Vriesvak 
 Deurvakken aantal — — — —
 Vakken in vriesvak aantal 2 3 — —
Max. hoogte vakken in vriesvak cm 16,2 16,6 — —
Rekken, houders, lades in vriesvak aantal 2 3 — —
Ijsblokjeshouders aantal 1 1 — —

Elektrische aansluiting
Volgens typeplaatje V/A/W 230/10/140 230/10/115 230/10/100 230/10/100

Veiligheid en service
Beantwoordt aan de Zwitserse veiligheidsvoorschriften Getest door ƒ Electrosuisse
Land van oorsprong CH
Garantie in België 5 jaar
Service door V-ZUG Ltd
Instructies voor plaatsing en inbouw ▯

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland

Toelichtingen
▯ Voorhanden resp. ja
— Niet voorhanden resp. neen
1)  Het stroomverbruik in 365 dagen werd 

gemeten in overeenstemming met de 
Europese norm DIN EN 153, versie 1990. 
De waarden zijn gebaseerd op 230 V, 
50 Hz. De verbruiksgegevens maken het 
mogelijk om verschillende toestellen 
te vergelijken. In de praktijk kunnen ze 
verschillen. 

2)  Inclusief keldervak, vak voor koel bewa-
ren en ijsvak, indien aanwezig. 

3)  Vak voor bewaren op hogere temperatu-
ren tussen +8 en +14 °C.

4)  Vak voor bewaren op lagere temperatu-
ren tussen +3 en -2 °C.

5)  µ = vak op -6 °C of lager. 
¶ = vak op -12 °C of lager. 
† = vriesvak op -18 °C of lager. 
‡ = vriezer of diepvriezer op 
-18 °C of lager met een minimale 
vriescapaciteit.

6)  De aangegeven vriescapaciteit is 
afhankelijk van het type alleen haalbaar 
bij langdurige werking, afhankelijk van 
het model en is niet binnen 24 uur te 
reproduceren. Zie gebruiksaanwijzing. 

7)  Tijd vereist om -9 °C te bereiken bij 
volgeladen vriesvak. Bij partiële lading 
gaat dit sneller.

8)  Klimaatklasse SN: Omgevingstemperaturen 
van +10 tot +32 °C.

  Klimaatklasse N: Omgevingstemperaturen 
van +16 tot +32 °C.

  Klimaatklasse ST: Omgevingstemperaturen 
van +16 tot +38 °C.

  Klimaatklasse T: Omgevingstemperaturen 
van +16 tot +43 °C.

9)  Gemeten op basis van de geldende norm 
EN 60704-2-14.

10)  Bevroren waren moeten verwijderd 
worden alvorens te ontdooien.

11)  Kan worden ingebouwd als een deurpa-
neel wordt gebruikt.

12) Deurscharnier:  
l = links, r = rechts, o = omkeerbaar.

13)  Vereiste nisafmetingen voor inbouwtoe-
stellen en toestellen onder werkblad 
 
(min. afmetingen).

14)  Zorg ervoor dat de kast of de muur het 
toestel plus de inhoud kan dragen.

15)  Stroomverbruik bij een binnentempera-
tuur van 12 °C in 365 dagen (bij een 
omgevingstemperatuur van 25 °C).

Opmerking: Stand van de gegevens in de 
tabellen: 01/2017. Verdere ontwikkelingen 
voorbehouden.


