UŽÍVEJTE SI TO, CO MÁTE RÁDI
Vinotéky, které zjednoduší váš život

Autorizované servisní středisko Candy-Hoover: BMK Servis. Dodání originálních náhradních dílů zaručuje efektivitu
a top kvalitu servisních služeb. Servis společnosti Candy-Hoover nabízí: profesionální přístup vyškolených techniků,
nejmodernější vybavení, elektronické opravní listy, originální náhradní díly a příslušenství.
Objednání oprav on-line: www.candyhoover.bmkservis.cz nebo telefonicky tel. 841 111 125.
Dotazy technické, produktové poradenství, dostupnost zboží, komerční informace,
návodya příslušenství tel. +420 257 530 418
Candy Servis: spolehněte se na nás.

Servisní linka

841 111 125

www.candy-hoover.cz

Candy Hoover ČR s.r.o.
Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8,
tel. +420 257 530 418, email: office@candy-hoover.cz,
www.candy-hoover.cz,
Facebook CandyCZSK, Instagram @CandyCZSK

ZJEDNODUŠTE SI DEN
Candy představuje DiVino, novou, krásnou a chytrou řadu vinoték s italským srdcem:
ideální pro všechny, kdo si rádi s přáteli a rodinou užívají život se sklenicí vína v ruce.
Objevte všestranná řešení vinoték navržených tak, aby vyhovovala vašim potřebám.
Můžete je umístit do kuchyně, do obýváku a klidně i do kanceláře.
Dopřejte si potěšení z okamžiků strávených doma se svými přáteli a dokonale
vychlazenou skleničkou vína.

NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI
VELKOU VÁŠEŇ

21 LAHVÍ

Řada DiVino je navržena
tak, aby zajišťovala nejlepší
možné místo pro uskladnění
vína, které bude vyhovovat
vašemu domovu
i vašim potřebám.

Toto je „velké malé“ řešení,
které uspokojí vaše potřeby: do
vinotéky s kompaktními rozměry
můžete uložit až 21 lahví vína.

82 LAHVÍ

41 LAHVÍ
Do vinotéky můžete uložit
až 41 lahví vína, takže
budete mít vždy z čeho
vybírat, až si budete chtít dát
víno s rodinou a přáteli.

Chytré řešení, díky
kterému můžete všechny
své lahve skladovat na
jednom místě.
Vinotéka pojme až 82
lahví: červené, bílé,
šampaňské a další, vše
společně.

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

PŘÍJEMNÝ
A CHYTRÝ DESIGN

Pomocí intuitivního elektronického uživatelského rozhraní můžete vinotéku zapínat a vypínat
a také vybírat konkrétní programy pro víno s nastavenými teplotami pro bílé, červené,
šumivé (šampaňské) víno nebo jejich kombinaci. Pokud budete chtít, můžete si také
nastavit svou vlastní požadovanou teplotu.
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL

Velice moderní design, který obohatí každý prostor a který se všude hodí: od kuchyně
přes obývací pokoj až po kancelář.
Snadné používání, díky kterému budete svá vína uchovávat vždy v nejlepším stavu.

DOKONALÁ OCHRANA

FLEXIBILNÍ SPRÁVA PROSTORU

Příliš suché prostředí by mohlo mít za
následek smršťování korku, zatímco
příliš velké vlhko může vést k vzniku
plísní. DiVino nabízí rozsah vlhkosti mezi
50-80 %, což je to správné rozmezí na
skladování a ochranu vína.

Bambus umožňuje snadnou správu lahví
různých tvarů a velikostí.
Je pevný a odolný a snadno se udržuje.
Vaše lahve s vínem dokonale ochrání.

VYVÁŽENÁ ÚROVEŇ VLHKOSTI

MAXIMÁLNÍ VIDITELNOST

Celoplošná dvojitá skleněná dvířka se
hodí všude a obohatí každý prostor.
Můžete díky nim snadno kontrolovat obsah
vinotéky, zároveň však vnitřní prostor chrání
před ultrafialovým světlem z vnějšku.
Navíc díky vnitřnímu LED světlu, které
nevyzařuje teplo, budete mít o vnitřním
prostoru vinotéky dokonalý přehled,
aniž by se lahve zahřívaly.
CELOPLOŠNÁ SKLENĚNÁ DVÍŘKA

VYSOKÁ EFEKTIVITA

ENERGY

DiVino je velice užitečné řešení, protože
vám díky energetické třídě A* ušetří
náklady na energii.
ENERGETICKÁ TŘÍDA A
*Pouze některé modely

BAMBUSOVÉ POLICE
Značka
zodpovědného
lesnictví

PŘIPOJTE SE KE SVÉ VÁŠNI,
AŤ JSTE KDEKOLIV
DiVino pro skladování 82 lahví jsou vybaveny systémem připojení Candy simply-Fi,
díky kterému můžete se svými spotřebiči komunikovat prostřednictvím mobilního
telefonu, ať již budete kdekoliv.

VŽDY AKTUÁLNÍ

INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ

Díky funkci Asistent zásob budete
moci kontrolovat, jaká vína máte ve
vinotéce uložena.
Stačí aplikaci simply-Fi napsat nebo
říci pomocí hlasového příkazu, jaká vína
do vinotéky ukládáte a/nebo jaká z ní
vyjímáte, a Divino vás potom kdykoliv
informuje o aktuálním stavu.

Prostřednictvím aplikace simply-Fi
můžete ve vinotéce vzdáleně
i zapínat a vypínat světlo.

ASISTENT ZÁSOB

ROZŠÍŘENÝ OBSAH

VZDÁLENÁ NASTAVENÍ
Teplotu ve vinotéce můžete kdykoliv
a odkudkoliv libovolně nastavit
v rozsahu od 7 do 18 stupňů.
ŘÍZENÍ TEPLOTY

OVLÁDÁNÍ SVĚTLA

Získejte více informací o své vinotéce,
například uživatelskou příručku,
kontaktujte zákaznický servis nebo
si přečtěte užitečné tipy a triky
o uchovávání vín a používejte DiVino
tím nejlepším možným způsobem
tak, aby bylo víno vždy v dokonalém
stavu.
CHYTRÁ PÉČE

TECHNICKÁ DATA

Hlavní vlastnosti

Vinotéka

Vinotéka

Vinotéka

Vinotéka

Vinotéka

CWC 200 EELW

CWC 154 EEL

CWC 154 EM

CWC 150 EU

CWCEL 210

34002748

34002648

34002652

34002558

34002746

8016361984165

8016361972681

8016361972728

8016361961982

8016361984141

Wifi

Ne

Ne

Ne

Ne

Energetická třída

B

A

A

B

B

Celkový čistý objem (počet lahví)

82

41

41

41

21

Objem (l)

198

121

121

121

73

0,583

0,539

0,539

0,539

0,526

Spotřeba energie za rok Wh/rok)

213

197

197

197

192

Hlučnost (dB(A))

39

39

39

39

39

Klimatická třída

ST 16 - 38°C

ST 16 - 38°C

ST 16 - 38°C

ST 16 - 38°C

ST 16 - 38°C

1 zóna /(7 - 18°C)

1 zóna /(7 - 18°C)

1 zóna /(7 - 18°C)

1 zóna /(7 - 18°C)

1 zóna /(7 - 18°C)

Elektronické

Elektronické

Mechanické

Mechanické

Elektronické

Digitální

Digitální

Otočný termostat

Otočný termostat

Digitální

4 programy skladování

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Asistent zásob

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Automatické odmrazování

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Antivibrační systém

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

LED osvětlení

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

13

8

8 (chromované)

8 (chromované)

6

Polohovatelné nožičky

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Transparentní sklo

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

1435 x 490 x 540

850 x 490 x 535

850 x 490 x 535

845 x 490 x 535

695 x 400 x 540

Černý rám, nerez madlo

Černý rám, nerez madlo

Černý rám , nerez madlo

Černý rám, integrované madlo

Černý rám, integrované madlo

Model
Kód
EAN kód
Konektivita

Spotřeba energie za den (kWh/24 hod)

Výbava
Počet teplotních zón
Typ ovládání
Displej

Konstrukce
Počet bambusových polic

Rozměry výrobku v x š x h (mm)
Provedení

