
easycooler
enjoy the moment

Atendimento ao Consumidor
(11) 3003-9030 | sac@mcassab.com.br

Adega  Dual Zone 
Compressor | Cod. 4092910044

EAN ......................................
Voltagem ..............................
Frequência ...........................
Volume ................................
Capacidade ..........................
Medidas (LxAxP) .................
Med. embalado (LxAxP) .....
Temp. Superior ....................
Temp. Inferior .......................
Peso liquido .........................
Peso bruto ...........................
Material ................................
Prateleira .............................
Consumo de energia ..........
Categoria Climática ............
Gás refrigerante ..................
Gás expansor ......................
Peso do gás .........................
Potência ...............................
Corrente elétrica .................

7899100674180
127 V
60 Hz
93 L
33 garrafas (750ml)
49,5x84,8x43 cm
53,5x86x46,5 cm
de 12°C a 18°C
de 5°C a 14°C
27 kg
30 kg
alumínio
cromada
1,56 kWh/dia
N
R600a
ciclopentano
21 g
65 W
0,6 A

FICHA TÉCNICA

Resfriamento por compressor, rápido e com 
baixa vibração para armazenamento ideal dos vi-
nhos.

Soft Control Glass: controle digital e preciso de 
temperatura.

Dual Zone: controle de temperatura individual su-
perior e inferior.

Baixo nível de ruído e sem vibrações, não alteran-
do o aroma ou sabor do vinho.

BENEFÍCIOS

33 garrafas

 » Design exclusivo.
 » Freestanding.
 » Display digtal em LED azul.
 » Iluminação interna de LED azul, consome 

pouca energia.
 » Estrutura projetada para maior aproveita-

mento do espaço interno.

DETALHES

PAINEL

Luz e
Temperatura

Aumentar
Temperatura

Diminuir
Temperatura

Configuração

garantia

ANO1
Há 15 anos a Easycooler atende consumidores com 
bom gosto e apreciadores de um bom vinho. Foi de-
senvolvida para oferecer ao cliente uma gama de cli-
matizadores de vinho de alto nível e elegante. Sua 
tecnologia moderna que preserva o vinho na tempe-
ratura ideal para uma melhor experiência gustativa.

Espumante: 5C° a 8C°
Vinho Rosé: 6C° a 10C°
Licoroso: 10C° a 14C°
Vinho Branco: 10C° a 14C°
Vinho tinto leve: 12C° a 15C°
Tinto Encorpado: 15C° a 18C°

imagem
 meramente 

ilustrativa

6 áreas de armazenamento, incluindo rack para 
melhor visualização dos rótulos.



easycooler
enjoy the moment

Atendimento ao Consumidor
(11) 3003-9030 | sac@mcassab.com.br

Adega  Dual Zone 
Compressor | Cod. 4092910045

Resfriamento por compressor, rápido e com 
baixa vibração para armazenamento ideal dos vi-
nhos.

Soft Control Glass: controle digital e preciso de 
temperatura.

Dual Zone: controle de temperatura individual su-
perior e inferior.

Baixo nível de ruído e sem vibrações, não alteran-
do o aroma ou sabor do vinho.

BENEFÍCIOS

33 garrafas

 » Design exclusivo.
 » Freestanding.
 » Display digtal em LED azul.
 » Iluminação interna de LED azul, consome 

pouca energia.
 » Estrutura projetada para maior aproveita-

mento do espaço interno.

DETALHES

PAINEL

Luz e
Temperatura

Aumentar
Temperatura

Diminuir
Temperatura

Configuração

garantia

ANO1

EAN ......................................
Voltagem ..............................
Frequência ...........................
Volume ................................
Capacidade ..........................
Medidas (LxAxP) .................
Med. embalado (LxAxP) .....
Temp. Superior ....................
Temp. Inferior .......................
Peso liquido .........................
Peso bruto ...........................
Material ................................
Prateleira .............................
Consumo de energia ..........
Categoria Climática ............
Gás refrigerante ..................
Gás expansor ......................
Peso do gás .........................
Potência ...............................
Corrente elétrica .................

7899100673824
220 V
60 Hz
93 L
33 garrafas (750ml)
49,5x84,8x43 cm
53,5x86x46,5 cm
de 12°C a 18°C
de 5°C a 14°C
27 kg
30 kg
alumínio
cromada
1,56 kWh/dia
N
R600a
ciclopentano
21 g
65 W
0,6 A

FICHA TÉCNICA

6 áreas de armazenamento, incluindo rack para 
melhor visualização dos rótulos.

Há 15 anos a Easycooler atende consumidores com 
bom gosto e apreciadores de um bom vinho. Foi de-
senvolvida para oferecer ao cliente uma gama de cli-
matizadores de vinho de alto nível e elegante. Sua 
tecnologia moderna que preserva o vinho na tempe-
ratura ideal para uma melhor experiência gustativa.

Espumante: 5C° a 8C°
Vinho Rosé: 6C° a 10C°
Licoroso: 10C° a 14C°
Vinho Branco: 10C° a 14C°
Vinho tinto leve: 12C° a 15C°
Tinto Encorpado: 15C° a 18C°

imagem
 meramente 

ilustrativa


