
MDRW190FGG22

Specyfikacja:

Klasa energetyczna G

Pojemność (liczba butelek) 45

Zużycie energii (kWh/rok) 150

Pojemność netto (l) 131

Poziom hałasu (dB) 39

Wymiary netto (cm) 85,5x54,5x56,5/87x58x62

Waga netto (kg) 36/39,6

Kolor czarny

Funkcje

Wyświetlacz elektroniczny

Szklane drzwi z systemem anti-UV

Drewniane półki na butelki

Zintegrowany uchwyt

Nóżka poziomująca

Zakres temperatur od 5°C do 18°C

Zamykana na kluczyk

Automatyczne odszranianie

Wewnętrzne oświetlenie



Funkcje i praktyczne rozwiązania

Elektroniczny wyświetlacz Szklane drzwi z systemem anti-UV Drewniane półki na butelki

Nowoczesny i prosty w obsłudze wyświetlacz 

elektroniczny sprawia, że ustawienie żądanych 

funkcji czy temperatur jest dziecinnie proste, a 

wyświetlane dane są łatwo dostępne i 

czytelne. Umiejętnie wkomponowany w 

urządzenie wyświetlacz nadaje mu 

eleganckiego wyglądu.

Szklane drzwi umożliwiają dostrzeżenie 

zawartości chłodziarki bez konieczności ich 

otwierania, a dzięki eleganckiemu wykończeniu 

dodają urządzeniu szyku i nowoczesnego 

wyglądu. Jednocześnie ograniczają ilość 

przedostającego się do wnętrza szkodliwego 

dla wina światła UV.

Chłodziarka jest wyposażona w eleganckie 

drewniane wewnętrzne półki na butelki. Ich 

specjalna konstrukcja pomaga stabilizować 

butelki oraz ułatwia ich umieszczanie w środku 

i wyjmowanie z urządzenia. Półki można także 

swobodnie wysuwać, by łatwiej sięgnąć do 

wnętrza. 



Funkcje i praktyczne rozwiązania

Zintegrowany uchwyt Nóżka poziomująca Zakres temperatur od 5°C do 18°C

Nóżka poziomująca ułatwia odpowiednie 

ustawienie i wyprofilowanie urządzenia. Dzięki 

temu chłodziarka może stać prosto nawet na 

nierównej nawierzchni.

Dobrze wyprofilowany i pewny uchwyt ułatwia 

otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia. 

Jednocześnie zintegrowany uchwyt dodaje 

drzwiom nowoczesnego, eleganckiego 

wyglądu.

Temperatura w komorze chłodziarki może byś 

ustawiona w zakresie od 5°C do 18°C. Dzięki 

temu urządzenie jest odpowiednie do 

przechowywania zamkniętych butelek różnego 

rodzaju wina: czerwonego, białego lub 

różowego.



Funkcje i praktyczne rozwiązania

Zamykana na kluczyk Automatyczne odszranianie Oświetlenie wnętrza

System automatycznego odszraniania

zapobiega gromadzeniu szronu wewnątrz 

chłodziarki. Dzięki temu zapewnia prawidłowe 

działanie urządzenia i utrzymuje wnętrze w 

optymalnym stanie. Dzięki temu nie musisz się 

przejmować rozmrażaniem urządzenia. 

Możliwość zamknięcia winiarki na kluczyk to 

wygoda i bezpieczeństwo. Dzięki zamkowi 

wbudowanemu w drzwiach możesz zostawić ją 

bez obawy, że ktoś niepożądany dostanie się 

do środka. To wygodne rozwiązanie m.in. dla 

osób posiadających dzieci, restauracji czy 

hoteli.

Urządzenie jest wyposażone w nowoczesne i 

eleganckie oświetlenie wnętrza, ułatwiające 

dostrzeżenie przechowywanych produktów. 

Oświetlenie można włączyć na stałe, wyłączyć 

lub włączyć jedynie na czas 

otwierania/zamykania drzwi. 


