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Twoja kolekcja win zawsze w idealnych warunkach  

 

Na doskonały smak win – oprócz starannie wyselekcjonowanych szczepów – wpływ mają także 

warunki, w jakich przechowywany jest cenny trunek. Zapewnienie idealnych czynników, takich jak 

odpowiednia temperatura czy ochrona przed światłem, to gwarancja, że po otwarciu butelki wino 

otworzy przed nami pełen bukiet swoich najwspanialszych walorów – smaku, aromatu i barwy. 

Potrzeby te doskonale zaspokoi winiarka Liebherr model EWTdf 1653 z linii Vinidor – marki, która 

od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu sprzętów chłodniczych łączących w sobie wysoką 

jakość z dbałością o detale i pięknym designem.  

Wina wybieramy ze szczególną uwagą – często poświęcamy czas, by dowiedzieć się o nich jak 

najwięcej i w efekcie świetnie dopasować wybrany napój do smacznej potrawy czy szczególnej okazji. 

Dlatego zależy nam, aby do czasu, gdy zdecydujemy się skosztować cennego napoju, miał on 

zapewnione idealne warunki. Skrojone na miarę potrzeb chłodziarki gwarantują, że po otwarciu smak 

naszego wina będzie zawsze doskonały. 

Celebruj cenne chwile 

Dla wszystkich celebrujących i smakujących życie w każdym jego aspekcie, powstała – stworzona z 

zaangażowaniem, precyzją i wyjątkową dbałością o szczegóły – winiarka Liebherr EWTdf 1653 z linii 

Vinidor, do zabudowy. To urządzenie gwarantujące prawidłowy klimat zarówno do długotrwałego 

przechowywania jak i szybkiego schładzania win. Posiada dwie niezależne, oddzielnie regulowane 

strefy temperatur – w każdej z nich można ustawić temperaturę w zakresie od +5°C do +20°C. Z kolei 

ważną dla zachowania wszystkich walorów wina, optymalną jakość powietrza zapewnia system 

chłodzenia z cyrkulacją powietrza oraz filtrem FreshAir z węglem aktywowanym. Dzięki innowacji 

SoftSystem – czyli mechanizmowi tłumiącemu ruch, który został wbudowany w drzwiach urządzenia, 

zyskujemy dodatkową wygodę i bezpieczeństwo jego użytkowania. SoftSystem pozwala na delikatne 

zamknięcie drzwi, nawet przy pełnym załadowaniu. Automatycznie drzwi zamykają się od kąta 

otwarcia wynoszącego ok. 30°. 

Marka Liebherr, jak zawsze zadbała o wyjątkowy design – nowoczesne oświetlenie LED z możliwością 

przyciemniania oraz drewniane półki z systemem TelescopicRails, umożliwiającym płynne wysuwanie 

szuflad zamocowanych na wysokiej jakości szynach teleskopowych. Ponieważ winiarka Liebherr 

EWTdf 1653 Vinidor, to produkt przygotowany do zabudowy – doskonale komponować będzie się w 

każdym wnętrzu.  

Chłodziarka do wina Liebherr EWTdf 1653 Vinidor zadba, byśmy podali ulubione wina w idealnej 

temperaturze, z zachowaniem wszystkich walorów smakowych, dzięki czemu w każdym momencie 

będziemy mogli cieszyć się ich wybornym smakiem z bliskimi i przyjaciółmi. 

 

 

Chłodziarka do wina Liebherr EWTdf 1653 Vinidor - cena 7800 zł brutto. 



 
 
 

Dodatkowych informacji udziela biuro prasowe Liebherr: 

Jagoda Chojecka 

e-mail: jagoda.chojecka@michaelbridge.pl,  

tel. +48 533 337 950 

Agata Zańko 

e-mail: agata.zanko@michaelbridge.pl,  

tel. +48 516 168 873 
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