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OHRANJA - HLADI - SERVIRA

Zaslon na dotik      Tehnologija izredno
 tihega ohlajanja

Programirano 
doziranje



Mia, preprosto moj
Wineemotion prinaša vrhunsko 
kakovost profesionalnih vinskih točilnih 
naprav v udobje vašega doma. Vino 
lahko hranite v hladilniku do 30 dni, z 
revolucionarnim hladilnikom z 
minimalno glasnostjo.

Osupljiv dizajn!
Dispenzer Mia podjetja Wineemotion je 
čudovit primer  dovršenega oblikovanja 
in funkcionalnosti. Popolnoma se bo 
prilegal k bilo kateremu slogu pohištva 
obenem pa bo istopal.

Osvobodite vinsko klet!
Končno lahko uživate tudi v steklenicah, 
katerih si nikoli niste upali odpreti, saj 
ste se upravičeno bali, da jih boste po 
nekaj dneh zavrgli. Zahvaljujoč sistemu 
Wineemotion Mia in njegovi 30-dnevni 
sposobnosti ohranjanja svežine vina, bo 
vaše vino ohranilo svoje značilnosti 
nespremenjene.

Uživajte!
Ni boljšega kot uživati doma ob 
perfektno ohlajenemu in precizno 
postreženem vinu.





Funkcije
Dvosteklenični točilni sistem s kontrolirano temperaturo. Vinski točilni 
sistem Mia ima tri glavne funkcije: (1) na najbolj učinkovit način ohranja,
(2) hladi in (3) postreže vino brez ostanka.

Konstrukcija
Čeprav je Mia predvidena za domačo uporabo, so njeni materiali enaki 
tistim, ki jih je Wineemotion sprejel za profesionalno uporabo. S tem 
zagotavljajo trajnost in zanesljivost aparata.

Uporaba nerjavečega jekla izdelku daje moč, hkrati pa krepi harmonične 
linije, ki se bodo prilagodile vsakemu okolju.

Hlajenje
Mia poleg hrambe in postrežbe vina tudi ohlaja vino pri idealni 
temperaturi, zahvaljujoč zadnji generaciji popolnoma neslišnega 
hladilnika z največjo porabo energije 80W.

Priložena delilna plexi plošča in iznajdljiva zasnova izparilnika omogočata 
uporabo belih in rdečih vin hkrati.

Zamenljive stranice
Stranice vinskega aparata Mia so odstranljive in na voljo v več barvah. 
Ideja izhaja iz potrebe po prilagoditvi vinomata vsakemu okolju, v 
primeru zamenjave sobe ali pohištva. Zaradi številnih možnih barvnih 
kombinacij bo Mia vedno subtilno umeščena v interier.





Način delovanja
Wineemotion Mia je hlajeni dispenzer za vino. Vino konzervira tako, 
da steklenico napolni s plinom argona primernim za živilsko uporabo. 
Uporablja posebno pipo, katera toči natančno količino vina, hkrati pa 
vinu preprečuje dostop kisika. Mia ima tihi hladilnik, zaradi česar je 
idealen za domačo uporabo.

Nastavitve niso potrebne
Namestitev je zelo enostavna, samo vstavite 
majhno plinsko jeklenko, namestite izbrane 
steklenice vina in uživajte.

Enostavna uporaba
Vsakodnevna uporaba, čiščenje in vzdrževanje so 
zaradi praktične zasnove in pametne notranje 
programske opreme zelo enostavni in neposredni.

Popolna temperatura
Ena glavnih značilnosti aparata Mia je hladilnik. Ta 
je hiter, zanesljiv, hkrati pa izjemno energetsko 
učinkovit in popolnoma tih.



Tehnični podatki

• tipkovnica na dotik;
• kontrolirana temperatura;
• tri programirana doziranja;
• izjemno tih hladilni sistem;
• dvo conska temperatura.

Dimenzije

• višina: 54.4cm | 21.46in
• širina: 31.3cm | 12.3in
• globina: 37.5cm | 14.7in
• teža: 22.5Kg | 49.6lb
• poraba energije: max 80W
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