Svatomartinské víno ve vlastní vinotéce
Praha, 16. října 2012 – Ještě donedávna byly domácí vinotéky výsadou jen
restauračních zařízení nebo skutečných odborníků. Každého těšil pohled na
desítky lahví archivních vín uskladněných na dřevěných policích za elegantními
prosklenými dveřmi, ale málokdo by doma tyto vysokokapacitní vinotéky využil.
V současnosti, nejen se vzrůstající oblibou svatomartinského vítání mladého
vína, ale také s rozšířením povědomí o kvalitách vín, jejich správném skladování
a umění konzumace, se rozšířila nabídka i menších domácích vinoték, které jsou
dostupné všem. Designová řada Luce značky Hotpoint představuje dvě vinotéky,
které umožňují archivaci vín na profesionální úrovni i doma.

Proč je vinotéka pro uchovávání vína vhodnější než chladnička?
„Základními podmínkami pro správné uchovávání vín jsou konstantní teplota bez jakéhokoliv kolísání,
správná vlhkost, přítmí a klid bez sebemenších otřesů. Vinotéky na rozdíl od chladniček všechny tyto
podmínky splňují. Umožňují nastavení konstatní teploty vhodné pro konkrétní odrůdu vína a to většinou
v rozmezí 4 až 20°C, zatímco v chladničce můžeme dosáhnout teploty maximálně 8°C. Speciální
antivibrační systém zabraňuje otřesům vína, tmavší skleněné dveře jsou vybaveny UV filtrem proti vniknutí
UV záření. Navíc, prosklené dveře a dřevěné police jsou mnohem estetičtější a vínu sluší více než klasická
chladnička“, uvedla Martina Křižáková, produktová specialistka společnosti Indesit.

Vestavná vinotéka HOTPOINT LUCE WL 36 A/HA umožňuje optimální uchovávání
a zrání až 36 lahví vína díky stálé a rovnoměrné teplotě bez nepříjemných otřesů. Sklo
dvířek je vybaveno ochrannou vrstvou proti proniknutí UV záření. Spotřebič má vnitřní
osvětlení, 5 dřevěných polic, elektronické ovládání, digitální displej s ukazatelem
teploty, kterou je možné nastavit v rozmezí od 4 do 18 °C. Její rozměry jsou
71,5 x 56 x 54 cm (v x š x h). Doporučená maloobchodní cena je 49 990 Kč.

Vestavná vinotéka HOTPOINT LUCE WL 24 A/HA patří do řady kompaktních
spotřebičů s výškou 45 cm v provedení nerez a sklo. Díky této kolekci je
možné dokonale kombinovat různé spotřebiče do kompaktních designových
celků podle vkusu a funkčních požadavků – pyrolitické trouby, mikrovlnné
trouby, kávovary a vinotéky. Vinotéka má kapacitu 24 lahví vína, vnitřní
osvětlení, 3 dřevěné police, elektronické ovládání, digitální displej
s ukazatelem teploty, kterou lze nastavit v rozmezí od 4 do 18 °C. Sklo dvířek
má také ochranu proti UV záření. Doporučená maloobchodní cena je 39 990 Kč.
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Indesit Company
Indesit Company je druhým největším výrobcem bílé techniky v Evropě a působí ve 24 zemích po celém světě.
Každý rok prodá na 15 milionů kusů domácích elektrospotřebičů. Společnost má 16 výrobních závodů v Itálii,
Velké Británii, Polsku, Rusku a Turecku. Zaměstnává více než 16 tisíc zaměstnanců a v roce 2010 dosáhla obratu
více než 2,8 miliardy EUR. Od roku 1987 je zapsána na Milánské burze.
V portfoliu společnosti jsou domácí spotřebiče značek Hotpoint, Indesit a Scholtès. Všechny tři nabízí vysoce
kvalitní domácí spotřebiče, jež se vyznačují nejen moderním designem, ale také nejnovějšími technologiemi
a promyšlenými funkcemi. V nabídce naleznete kompletní sortiment spotřebičů pro domácnost – pračky a pračky
se sušičkou, sušičky, chladničky, myčky, varné desky, trouby, sporáky, vinotéky a kávovary.

Hotpoint – „Naše myšlenky pro váš domov“
Značka Hotpoint patří do portfolia společnosti Indesit Company. Jejím předchůdcem je značka Hotpoint-Ariston,
resp. Ariston, která byla historickou značkou společnosti Indesit již od jejího vzniku v 60. letech 20. století.
Hotpoint spojuje silný mezinárodní potenciál britské značky Hotpoint a italskou tradici produktů Ariston. Nabízí
inteligentní a kvalitní produkty, které zaručují vynikající výsledky pro rodiny a jejich domovy. Design a inovativní
zpracování představují nejen jedinečnost osobitého stylu, ale také trvalý výkon, ergonomii a přístup zamezující
plýtvání vzácných zdrojů a energie. Pod značkou Hotpoint se skrývá řada zajímavých sestav, včetně úsporných
chladniček Hotpoint Evolution nebo extra účinných praček a sušiček Hotpoint Futura. Vestavné spotřebiče
Hotpoint Luce jsou nabité technologickými inovacemi, jež zajišťují nejen maximální výkon při minimální spotřebě
energie, ale také vysoký uživatelský komfort.

Další informace o značce a společnosti najdete na webových stránkách www.hotpoint.cz nebo na Facebooku
http://www.facebook.com/hotpoint.cz.sk

