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CORAVIN Model Six Core - Candy Apple red
“Jeg drikker, hvad der nu end er åbent” er nu en saga blot. Drik eller server lige præcis den vin, du ønsker,
med Coravin Model Six vinbevaringssystemet. Patenteret Coravin-teknologi sikrer, at du kan drikke enhver vin
i enhver mængde, uden at fjerne proppen. Se hvordan den virker her:https://www.youtube.com/watch?
v=m75eTiVsLHg
Model Six har farver inspireret af luksus og forbedret med krom-accenter og er let i brug med de nye,
forbedrede SmartClamps™. Model Six er en fusion mellem elegance og teknologi. Få Model Six i Candy Apple
Red, Silver eller Piano Black. Hvert system inkluderer et skruelåg, så du også kan bruge systemet på dine vine
med skruelåg. De to medfølgende gaskapsler giver dig mulighed for at hælde op til 30 glas vin af 150 ml. Sæt
på, tip og hæld så meget vin, som du og dine gæster ønsker det – og gem derefter resten af flasken i uger,
måneder eller endda år!
Fjern aldrig proppen
Patenteret teknologi sikrer, at du kan hælde vin i enhver mængde uden at fjerne proppen.
Uovertruffen bevaring
Uanset om dine yndlingsvine lukkes med prop eller skruelåg, kan du nyde dem over uger, måneder eller
endda år.
Let på, Let af med SmartClamps™
Nye og forbedrede SmartClamps giver systemet mulighed for at komme nemt af og på, på hvilken som helst
vin du måtte ønske. Placér systemet vertikalt på toppen af flasken og tryk ned med et hurtigt, effektivt skub.
Fjern systemet efter brug med et hurtigt, fast træk – og brug igen og igen.
Coravin Vin nål
Den specielt designede nål er skånsom mod kork og hælder vinen perfekt. Nålens konstruktion af rustfrit stål
og non-stick belægning giver holdbarhed og nem indsætning.
Coravin Pure Capsules
99.99% ultra-ren argon gas driver systemet og bevarer din vin.
Teknisk information
System dimensioner
H: 21,5 cm
B: 4,93 cm
L: 9,8 cm
Vægt: 279,1g
Medfølger i æsken
Coravin System m. Standard Needle installeret
2 Coravin Pure Capsules
1 Coravin Screw Cap
Capsules levetid
Hver kapsel lader dig hælde op til 18 glas vin på 125ml.
Garanti
2-års garanti
Materialer
System: Sprøjtestøbt plast, rustfrit stål, elastomerer
Nål: Rustfrit stål med non-stick belægning, plastgreb
Kapsler: Stål, sprøjtestøbt plast
Skruelåg: Sprøjtestøbt plast, silikone, polyethylen
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