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DESIGN MODERNO E COMPACTO - ELEVADO CONTEÚDO TECNOLÓGICO  

 

O novo modelo QUATTRO é um sistema de alta tecnologia com fácil mecanismo de uso.  

 

Elegante e compacto, seu design foi criado para satisfazer as necessidades dos diversos tipos de 

atividades comerciais.  

Este sistema é recomendado para produtores de vinhos, importadores, lojas de vinho, 

restaurantes ou empórios. 
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 Caraterísticas do modelo 

 

               
Display de controle             Separação de zonas                            Vidro duplo térmico  

Um display elegante para                         A divisão do dispensador                   Para garantir uma manutenção           
uma rápida e fácil execução           em duas zonas permite                   perfeita da temperatura 

do sistema.             a conservação de tinto e branco             com menor consumo elétrico. 

              em um único dispensador.                              

QUATTRO  Descrição das caraterísticas principais 

Versões disponíveis QUATTRO: 4 garrafas, refrigerado, com uma temperatura programável, para 04 vinhos tintos ou 

04 vinhos brancos/rosé 

DUE+2: 4 garrafas refrigerado, dupla temperatura (2+2), para 02 vinhos rosé/brancos + 02 

vinhos tintos ou 04 vinhos tintos. 

Variação da Temperatura  Refrigerada: de 5 até 20°C a versão com uma temperatura, 

 de 7°C até 18°C até 20°C a versão com dupla temperatura.  

Uso Para ser utilizada pelo staff ou diretamente pelo cliente. 

Ativação   Gerenciamento total do sistema através do painel frontal e ativação dos bicos dosadores com um 

simples toque no painel. Possibilidade de desativar o funcionamento dos bicos dosadores com um 

código de acesso. 

Preservação Com gás Argônio ou Nitrogênio para uso alimentício e com qualidade min. 99,95%. 

Controlo das doses Três medidas programáveis ou livres (enquanto aperta o botão). Sistema inteligente de controle 

da dose com algoritmo.  

Sistema de autolimpeza Ativação do sistema de autolimpeza do bico dosador a cada taça de vinho servida.  

Tecnologia ISOL-Plus Patenteado sistema de pressurização individualizado por garrafa, criado para evitar o cruzamento 

e a mistura dos aromas, também em caso de vinho estragados. 

Sistema de Refrigeração O sistema possui um compressor frigorifico interno altamente resistente, usado também nas 

geladeiras comerciais.  

Sistema de alerta O sistema avisa na tela frontal quando o cilindro de gás for perto do zero.  

Display frontal Tela principal LCD para a visualização das informações.  

Suspensão das garrafas Através da ativação manual dos pistões de alta resistência Wineemotion. 

Iluminação Iluminação com LED branca, regulável. 

Posicionamento Pode ser apoiado em uma superfície sólida ou embutido.  

Abastecimento Cilindro de gás argônio ou nitrogênio para uso alimentício (não incluído com a máquina).  

Sistema de alerta para troca de cilindro.  

Posicionamento do 

compressor frigorífico  

Na parte posterior do sistema (ao invés de lateralmente), permitindo que 100% da área anterior 

seja para o display e para as garrafas de vinho, oferecendo um design moderno e compacto. 

Drenagem de 

Condensação  
Não precisa, já que o sistema possui um sistema interno para evaporação da condensação. 

Porta frontal com 

fechadura 

Em duplo vidro térmico temperado, com abertura para a lateral. A porta vem com uma 

fechadura para a segurança dos rótulos hospedados. 

Garantia 12 meses para peças e mão de obra.  
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Especificações do modelo 

Modelo Largura Altura Profundidade Peso Frequência Voltagem 

QUATTRO ref 110 V 550mm 579mm 320mm 45kg 60 Hz 2,2A - 250w max 

QUATTRO ref 220 V 50 Hz 1,1A - 250w max 

 

 

 

 

 

 

 


