


• Casing made of high-quality Cromargan®
• Wine cooler suitable for wine or champagne bottles with a diameter of up to 92 mm
• Decorative LED lighting at the top and bottom of the wine cooler
• LED light ring with three brightness levels
• WMF Easy Touch technology for simple operation of the LED light ring
• Coolpack, flexible and unbreakable (can be stored flat in the freezer compartment)
• Battery operation possible (approx. 4–5 hours when selecting brightness level 3)
• USB connector for charging the rechargeable batteries

Styles @home
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cable length (m):      

measure WxDxH (mm) appliance:

weight net (kg) ca:    
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weight gross (kg) ca:    

WMF Ambient champagne & wine cooler

Product highlights:

Specifications & Packaging data

For a glowing presentation and impressive decoration: an illuminated 
wine and champagne cooler for bottles with a diameter of up to 
92 mm. Two light rings at the top and bottom end of the cooler 
provide mood lighting that can be controlled by simply touching the 
Cromargan® casing (WMF Easy Touch technology). There are three 
different brightness levels to choose from. The flexible, unbreakable 
coolpack can be stored in the freezer in a space-saving manner.

A decorative illuminated wine cooler with 
WMF Easy Touch technology

state: 2018 07
 All prices are RRP‘s (incl. VAT) of WMF consumer electric GmbH. 
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220-240 V~, 50-60 Hz, 4 Watt

Cromargan®
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Specifi kace a údaje o obalu
Číslo výrobku: Délka kabelu (m):

Kód EAN: Velikost spotřebiče Š×H×V (mm):

CMMF: Čistá hmotnost (kg) cca:

Kusů/karton: Velikost kartonu Š×H×V (mm):

Spotřeba energie: Hrubá hmotnost (kg) cca:

Barva:

Chladící nádoba na víno a šampaňské WMF Ambient champagne & wine cooler

Stylový domov

Dekorativní, osvětlená chladící nádoba 
s technologií WMF Easy Touch.

Zářivá prezentace a působivá dekorace: osvětlená chladící nádoba 
na víno a šampaňské na láhve s průměrem max.
92 mm. Dva svítící kruhy v horní a spodní části chladící nádoby 
vydávají tlumené světlo, které lze ovládat jednoduchým dotykem 
ruky (technologie WMF Easy Touch). Můžete si vybrat mezi třemi 
úrovněmi jasu. Flexibilní chladící nádobu odolnou proti rozbití 
můžete uložit do mrazáku, aniž by zabírala místo.

Hlavní výhody:
• Plášť vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli Cromargan®
• Chladící nádoba na láhve vína nebo šampaňského o průměru max. 92 mm
• Dekorativní LED osvětlení v horní a spodní části chladící nádoby
• Pruh LED osvětlení se třemi úrovněmi jasu
• Technologie WMF Easy Touch pro snadné ovládání pruhů LED osvětlení
• Flexibilní chladící nádoba odolná proto rozbití (lze uložit vodorovně

do přihrádky v mrazáku)
• Fungování baterie (cca 4-5 hodin při výběru třetí úrovně jasu)
• USB konektor pro nabíjení dobíjecích baterií
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220-240 V~, 50-60 Hz, 400 wattů

Cromargan®


