2020

VINOTÉKY

ZÁRUKA

12

LET NA KOMPRESOR

12
ZÁRUKA

LET

NA KOMPRESOR

KDO JSME
NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NABLÍZKU

Již více než 30 let věnuje společnost Haier energii
a znalosti svých odborníků vývoji špičkových
spotřebičů, které uspokojí nejnáročnější zákazníky.
Od svého založení v roce 1984 jsme měli
ve společnosti Haier vždy jasný cíl: vyrábět spolehlivé
spotřebiče vysoké kvality. Za více než 30 let svého
působení jsme se dále posunuli a spolu s měnícími se
požadavky moderního světa a současnými potřebami
zákazníků jsme povýšili svůj cíl na výrobu prémiových,
vysoce kvalitních moderních spotřebičů s inovativními
funkcemi.
Chápeme, že jen díky tomu, že vám, našim
zákazníkům, budeme na blízku a budeme naslouchat
vašim potřebám, můžeme pomoci zjednodušit vaše
životy. Náš závazek je neustále aktualizovat a rozšiřovat
naše produktové řady a být vám životním partnerem.
Také díky této filozofii jsme již 10 let celosvětovou
jedničkou v podílu na trhu s domácími spotřebiči.

CELOSVĚTOVÁ JEDNIČKA V PODÍLU NA TRHU
S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI S 15.4%.
Zdroj: Euromonitor International Limited 2019,
% v jednotkách podílu, data z roku 2018.
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ČEMU VĚŘÍME
VÁŠ DOMOV JE NAŠÍ NEJLEPŠÍ INSPIRACÍ

Naším cílem v Haieru je dodávat nejmodernější
produkty špičkové kvality, které reagují na měnící
se potřeby moderní domácnosti, a poskytnout vám
tak více času na to, na čem vám záleží.
Abychom reagovali na vaše skutečné potřeby, věříme,
že právě váš domov by měl být primární inspirací
pro naše inovace. Pouze v reálných domácnostech
můžeme pozorovat a skutečně porozumět všem
našim spotřebitelům. Jsme vám na blízku a díky tomu
udržujeme „nulovou vzdálenost“ mezi inovacemi
našich vývojářů a životem našich spotřebitelů.
Zaměřením se na domov tímto způsobem
dosahujeme požadovaného cíle: Dáváme našim
zákazníkům více času dělat věci, na kterých jim
záleží. Naše výrobky, vyrobené z prvotřídních materiálů,
obsahují nejnovější technologické novinky, které byly
navrženy tak, aby byly snadno použitelné, efektivní
a v neposlední řadě i časově úsporné.
Naše výzkumná a vývojová centra najdete na všech pěti
kontinentech světa. Jejich jediným posláním je vytvářet
řešení, která našim zákazníkům vrátí jejich drahocenný
čas zpět. Proto jsou 4 % našeho obratu reinvestovány
pouze do inovací.

Náš přístup k nulové vzdálenosti je to,
co zajišťuje, že jsme neustále schopni
poskytovat vám produkty, které sledují
a reflektují vyvíjející se potřeby
každodenního života. Díky této filozofii
jsme schopni neustále rozvíjet naši nabídku
produktů a zajistit, aby se dokázala
přizpůsobit neustále se měnícím rytmům
moderního domova.
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VINOTÉKY

Uchovejte své nejcennější poklady
v optimálních podmínkách s vinotékami Haier.
Nejlepší způsob, jak si užít svou vášeň v plné míře.
Pečlivý design a pokročilé funkce vinoték Haier
z nich učinily jedničky na trhu. Díky kompresoru
s nízkými vibracemi pracují v naprostém tichu.
Kromě toho obsahují inovativní technologii uhlíkových
filtrů, která eliminuje případný zápach, a účinnou
regulaci vlhkosti a teploty pro skladování vašich vín
v perfektních podmínkách.
Vaše vína jsou vaším cenným majetkem.
Zacházejte s nimi s péčí, kterou si zaslouží.
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VINOTÉKY

CHYTRÉ SKLADOVÁNÍ NEJCENNĚJŠÍCH VÍN

VINOTÉKY

TECHNOLOGIE

Víno je vysoce citlivé na vibrace a hluk. Z tohoto důvodu je kompresor ve vinotékách Haier vybaven
systémem, který eliminuje oba problémy a udržuje vaše víno v optimálních podmínkách. Kromě toho jsou
navrženy tak, aby pracovaly tiše a dosahovaly nepostřehnutelné hladiny hluku pouhých 38 dB(A).

SKLO S ANTI-UV OCHRANOU

UHLÍKOVÝ FILTR

Sluneční světlo a především ultrafialové světlo
může způsobit chemické reakce, které narušují
barvu a strukturu vína. Pro ochranu vaší ceněné
kolekce byl do skleněných dveří vinoték Haier
zabudován anti-UV filtr.

Naše vinotéky jsou vybaveny filtrem s aktivním uhlím, který
působí jako bariéra pro vnější pachy. To je zvláště důležité,
pokud se vinotéka nachází v kuchyni. Díky tomuto filtru víno
stárne v prostředí, které se nejvíce podobá vinnému sklípku
z přírodního kamene.

LED osvětlení nejen šetří energii, ale také
neprodukuje teplo. Jeho osvětlení, chladné
a jednotné, zaručuje prvotřídní péči o vaše
lahve vína. Díky technologii Double Zone vám
vinotéka nabízí dva oddělené prostory,
ve kterých lze nezávisle regulovat teplotu.
Tímto způsobem můžete současně šetrně
skladovat vaše bílé i červené víno.
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KONTROLA VLHKOSTI A TEPLOTY.
VÝJIMEČNÁ PÉČE O VŠECHNO VAŠE VÍNO.
Aby vaše vína zůstala zachována v nejlepším stavu,
mají vinotéky Haier systém regulace vlhkosti,
který ji udržuje mezi 50-80%. Hlídají také
neustále konstantní teplotu, aby nedošlo
ke změně chuti a vůně a vína si uchovala
svoji nejčistší podobu.
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WS137GDAI

WS53GDA

A ENERGETICKÁ TŘÍDA
DVOJITÁ ZÓNA
TICHÝ CHOD

A ENERGETICKÁ TŘÍDA
LED DISPLEJ
DVOJITÁ ZÓNA

ZÁRUKA
ZÁRUKA

VINOTÉKY

MODELY

137

DUAL
ZONE
DUAL
ZONE

12
12

185
59,5
63,9
92

53

NA KOMPRESOR
LETLET
NA KOMPRESOR

Technické specifikace
Energetická třída
A
Počet lahví
137
Spotřeba energie (kWh) den/rok
0,457/167
Čistá kapacita (l)
356
Klimatická třída
SN - ST
Hladina hluku dB(A)
38
Rozmezí teplot °C (od>do)
5–20
Počet dřevěných polic
4 vyjímatelné
+ 2 teleskopické + 1 rozdělení meziprostoru
Rozměry (cm)
Výška
Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost (kg)

ZÁRUKA

A
53
0,369/135
172
ST
40
5–20
8

Rozměry (cm)
Výška
Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost (kg)

127
50
54
58

Výbava

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nerez dveře + černé tělo, madlo
Kód – 34003957
EAN – 6930265374803
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DUAL ZONE
LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace
Energetická třída
Počet lahví
Spotřeba energie (kWh) den/rok
Čistá kapacita (l)
Klimatická třída
Hladina hluku dB(A)
Rozmezí teplot °C (od>do)
Počet dřevěných polic

Výbava
Dvojitá zóna
Vnější dotykový ovládací panel na dvířkách
LED displej + Indikace % vlhkosti
LED ukazatel zvýšené teploty + zvukový alarm
Anti-vibrační kompresor
Sklo s anti-UV ochranou
Uhlíkový filtr
Elektronický nastavitelný termostat
Automatické odmrazování
2 výparníky s dekoračním krytem
Závěsy pantů (vpravo / není možná záměna)
2 přední polohovatelné nožičky
Uzamykatelná dvířka
Aktivní cirkulace vzduchu

DUAL ZONE

Dvojitá zóna
Vnější dotykový ovládací panel na dvířkách
LED displej
LED ukazatel zvýšené teploty
Anti-vibrační kompresor
Sklo s anti-UV ochranou
Uhlíkový filtr
Elektronický nastavitelný termostat
Automatické odmrazování
Výparník s dekoračním krytem
Závěsy pantů (vpravo / není možná záměna)
2 přední polohovatelné nožičky
Uzamykatelná dvířka
Aktivní cirkulace vzduchu

Černé sklo
Kód – 34003961
EAN – 6930265380422

ZÁRUKA

12

LET NA KOMPRESOR

WS171GA

WS105GA

A ENERGETICKÁ TŘÍDA
LED DISPLEJ
TICHÝ CHOD

A ENERGETICKÁ TŘÍDA
LED DISPLEJ
TICHÝ CHOD

ZÁRUKA
ZÁRUKA

171

DUAL
ZONE
DUAL
ZONE

ZÁRUKA
ZÁRUKA

ZÁRUKA

12 12
12

105

NAZONE
KOMPRESOR LET NA KOMPRESOR
DUAL
LETLET
NA KOMPRESOR

DUAL
ZONE
DUAL
ZONE

A
171
0,449/164
366
SN - ST
38
5-20
7

Technické specifikace
Energetická třída
Počet lahví
Spotřeba energie (kWh) den/rok
Čistá kapacita (l)
Klimatická třída
Hladina hluku dB(A)
Rozmezí teplot °C (od>do)
Počet dřevěných polic

A
105
0,419/153
210
SN - ST
38
5-20
4

Rozměry (cm)
Výška
Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost (kg)

185
59,5
63,9
92

Rozměry (cm)
Výška
Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost (kg)

127
59,5
63,9
58

Výbava

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jedna zóna
Vnější dotykový ovládací panel na dvířkách
LED displej
LED ukazatel zvýšené teploty + zvukový alarm
Anti-vibrační kompresor
Sklo s anti-UV ochranou
Uhlíkový filtr
Elektronický nastavitelný termostat
Automatické odmrazování
Výparník s dekoračním krytem
Závěsy pantů (vpravo / není možná záměna)
2 přední polohovatelné nožičky
Uzamykatelná dvířka
Aktivní cirkulace vzduchu

Černé sklo
Kód – 34004092
EAN – 6930265372823

12 12
12

NAZONE
KOMPRESOR LET NA KOMPRESOR
DUAL
LETLET
NA KOMPRESOR

Technické specifikace
Energetická třída
Počet lahví
Spotřeba energie (kWh) den/rok
Čistá kapacita (l)
Klimatická třída
Hladina hluku dB(A)
Rozmezí teplot °C (od>do)
Počet dřevěných polic

Výbava

ZÁRUKA

Jedna zóna
Vnější dotykový ovládací panel na dvířkách
LED displej
LED ukazatel zvýšené teploty + zvukový alarm
Anti-vibrační kompresor
Sklo s anti-UV ochranou
Uhlíkový filtr
Elektronický nastavitelný termostat
Automatické odmrazování
Výparník s dekoračním krytem
Závěsy pantů (vpravo / není možná záměna)
2 přední polohovatelné nožičky
Uzamykatelná dvířka

Černé sklo
Kód – 34003941
EAN – 6930265372816
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WS50GA

WS59GAE

A ENERGETICKÁ TŘÍDA
LED DISPLEJ
LED OSVĚTLENÍ

A ENERGETICKÁ TŘÍDA
LED DISPLEJ
LED OSVĚTLENÍ

ZÁRUKA

VINOTÉKY

MODELY

50

DUAL ZONE

12

DUAL ZONE
LET NA KOMPRESOR

ZÁRUKA

ZÁRUKA

12 12

LET
NAZONE
KOMPRESOR LET NA KOMPRESOR
DUAL

ZÁRUKA

59

12

DUAL ZONE
LET NA KOMPRESOR

DUAL ZONE

Technické specifikace
Energetická třída
Počet lahví
Spotřeba energie (kWh) den/rok
Čistá kapacita (l)
Klimatická třída
Hladina hluku dB(A)
Rozmezí teplot °C (od>do)
Počet dřevěných polic

A
50
0,4/146
167
ST
42
6-18
10

Technické specifikace
Energetická třída
Počet lahví
Spotřeba energie (kWh) den/rok
Čistá kapacita (l)
Klimatická třída
Hladina hluku dB(A)
Rozmezí teplot °C (od>do)
Počet dřevěných polic

A
59
0,4/146
167
SN - ST
42
6-18
6

Rozměry (cm)
Výška
Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost (kg)

127
50
54
58

Rozměry (cm)
Výška
Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost (kg)

127
50
54
58

Výbava

Výbava

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jedna zóna
Vnější dotykový ovládací panel na dvířkách
LED displej
LED ukazatel zvýšené teploty
Anti-vibrační kompresor
Sklo s anti-UV ochranou
Uhlíkový filtr
Elektronický nastavitelný termostat
Automatické odmrazování
Výparník s dekoračním krytem
Závěsy pantů (vpravo / není možná záměna)
2 přední polohovatelné nožičky
Aktivní cirkulace vzduchu
Zásuvka na vodu pro udržování optimální vlhkosti

Černé sklo
Kód – 34003956
EAN – 6930265346299
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Jedna zóna
Vnitřní tlačítkový ovládací panel
LED displej
LED ukazatel zvýšené teploty
Anti-vibrační kompresor
Uhlíkový filtr
Elektronický nastavitelný termostat
Automatické odmrazování
Výparník bez dekoračního krytu
Závěsy pantů (vpravo / není možná záměna)
2 přední polohovatelné nožičky
Uzamykatelná dvířka

Černé sklo
Kód – 34003291
EAN – 6930265356069

ZÁRUKA

12

LET
NAZONE
KOMPRESOR LET
DUAL

WS30GA

WS32GAE

A ENERGETICKÁ TŘÍDA
LED DISPLEJ
TICHÝ CHOD

A ENERGETICKÁ TŘÍDA
LED DISPLEJ
TICHÝ CHOD

ZÁRUKA

30

12

DUAL ZONE
LET NA KOMPRESOR

DUAL ZONE

ZÁRUKA

ZÁRUKA

12 12

LET
NAZONE
KOMPRESOR LET NA KOMPRESOR
DUAL

ZÁRUKA

32

12

DUAL ZONE
LET NA KOMPRESOR

DUAL ZONE

Technické specifikace
Energetická třída
Počet lahví
Spotřeba energie (kWh) den/rok
Čistá kapacita (l)
Klimatická třída
Hladina hluku dB(A)
Rozmezí teplot °C (od>do)
Počet dřevěných polic

A
30
0,364/133
104
N
38
6-18
4

Technické specifikace
Energetická třída
Počet lahví
Spotřeba energie (kWh) den/rok
Čistá kapacita (l)
Klimatická třída
Hladina hluku dB(A)
Rozmezí teplot °C (od>do)
Počet drátěných polic

A
32
0,364/133
104
N
38
6-18
4

Rozměry (cm)
Výška
Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost (kg)

82
50
54
37

Rozměry (cm)
Výška
Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost (kg)

82
50
54
37

Výbava

Výbava

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jedna zóna
Vnitřní ovládací panel
LED displej
LED ukazatel zvýšené teploty
Anti-vibrační kompresor
Sklo s anti-UV ochranou
Elektronický nastavitelný termostat
Automatické odmrazování
Výparník bez dekoračního krytu
Závěsy pantů (vpravo / není možná záměna)
2 přední polohovatelné nožičky
Uzamykatelná dvířka

Černé sklo
Kód – 34003955
EAN – 6930265355581

Jedna zóna
Vnitřní ovládací panel
LED displej
LED ukazatel zvýšené teploty
Anti-vibrační kompresor
Elektronický nastavitelný termostat
Automatické odmrazování
Výparník bez dekoračního krytu
Závěsy pantů (vpravo / není možná záměna)
2 přední polohovatelné nožičky
Uzamykatelná dvířka

Černé sklo
Kód – 34003954
EAN – 6930265358131
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LET
NAZONE
KOMPRESOR LET NA KO
DUAL

SPRÁVNÁ PÉČE O VÍNO

Ideálním prostorem pro uchování vína je samozřejmě
vinný sklep. Je v něm teplota kolem 11°C, tma
a vlhkost kolem 65%. To vše navíc bez velkých výkyvů.
Pochopitelně ne každému se takového sklípku dostává,
ale naštěstí se nabízejí i jiné možnosti. Pro krátkodobější
skladování se dá vystačit i s podmínkami blížícím se těm
ve vinném sklepě. Je třeba se vyhnout místům,
kam dopadá hodně světla nebo slunečních paprsků.
Vybírat je rovněž nutné místa chladnější a se stabilní
teplotou. Místo pro uskladnění vína by rovněž nemělo
být příliš vlhké ani suché. Pokud ovšem plánujete vína
uchovávat v horizontu týdnů a měsíců, měli byste se
poohlédnout po lepším řešení.
Láhev s vínem musí ležet
Pokud jste dosud uchovávali láhve v poloze
vertikální, následující řádky by vás od toho měly odradit.
Při skladování vína totiž musí být korek stále ponořen
aby se zabránilo jeho vysychání. Doporučuje se tedy
láhev při skladování pokládat. Stále vlhký korek zajistí,
že bude maximálně zabráněno přístupu kyslíku, který
by byl příčinou oxidace vína, a tak jeho znehodnocení.
Trendem současnosti jsou domácí vinotéky
Stabilní podmínky pro správné uskladnění vína
v domácích podmínkách tak nabízejí pouze speciální
chladničky – domácí vinotéky, které byly dříve spíše
doménou restaurací. Jejich výhoda je jasná. Kromě
konstantně optimálních podmínek pro skladování
vína nechybí domácí vinotéce uhlíkový filtr, cirkulace
vzduchu, antivibrační systém, zóny s odlišnou teplotou,
dvířka s UV filtrem, prosklená dvířka a vnitřní osvětlení.
O lahvích budete mít přehled, aniž byste museli
neustále otevírat dvířka a narušovat prostředí uvnitř.
Svoje vína navíc budete mít vždy při ruce a ve správné
kondici připravená k příležitosti je ochutnat.
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ZÁRUKA

LET

Na modely označené v katalogu ikonou „Záruka 12 let na kompresor“ platí záruka 12 let na kompresor poté,
co zákazník zaregistruje daný výrobek na stránkách www.registrace-zaruka.cz a bude souhlasit s podmínkami
akce, které nalezne tamtéž. Registrace musí být provedena do 14 dnů od data zakoupení spotřebiče.

NA KOMPRESOR

2020

VINOTÉKY
Haier Europe
Candy Hoover ČR s.r.o.
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
tel.: +420 257 530 418
+420 257 534 008
e-mail: office@haier.cz
www.haier.cz

SERVIS

Autorizované servisní středisko: BMK Servis

OBJEDNÁNÍ OPRAV ON-LINE:

www.bmkservis.cz/servis-haier.php
nebo telefonicky tel. 841 800 800

Haier zastává politiku neustálého technologického rozvoje se značnými investicemi do výzkumu a vývoje.
Z tohoto důvodu se vlastnosti a konstrukce produktů mohou lišit v porovnání s údaji zveřejněnými v tomto katalogu.
Obrázky jsou pouze informativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

