
Srovnání malých vinoték Candy CCVB 30
Climadiff Avintage 

CLS33A

Dunavox DX-

30.80DK
Guzzanti GZ 50

HumiBox DUO 

US24 steel

La Sommelière ECS 

25.2Z

Liebherr UWKes 

1752
Philco PV 19 BI

bodování 65% 65% 90% 65% 85% 80% 95% 50%

slovní hodnocení prodejců průměrná podprůměrná vynikající průměrná nadprůměrná nadprůměrná vynikající nedostatečná

popis

Elegantní vinotéka v 

černém provedení je 

určena k vestavbě. 

Disponuje jednou zónou, 

do které je možné umístit 

maximálně 19 lahví vína. 

Kvalitní vinotéka s 

drátěnými policemi a 

jedním košíkem pro snadné 

uchování vína. Jedná se o 

jednozónový model s 

prosklenými dvířky, který 

lze použít při okolní teplotě 

v rozmezí 16 - 32 C. 

Dvouzónová vinotéka s 

výkonným kompresorem, 

funkcí dotápění, výsuvnými 

dřevěnými rošty a 

dotykovým displejem. 

Jedna z nejvíce 

prodávaných vinoték s 

nízkým procentem 

reklamací a dobrým 

poměrem cena vs. výkon. 

Jejím mínusem je snad jen 

relativně vyšší hlučnost.

Kompresorová dvouzónová 

vinotéka, kterou lze umístit 

jako volně stojící a zároveň 

i vestavět do kuchyňské 

linky. Bohužel poměrně 

velké množství reklamací a 

nespokojenost zákazníků 

kvůli vyšší hlučnosti.

Dvouzónová kompresorová 

vinotéka, která zaujme 

svým propracovaným 

designem. Dřevěné 

výsuvné police jsou 

vyrobeny z bukového 

dřeva. Dobré hodnocení od 

zákazníků, nízké procento 

reklamací, nicméně vyšší 

hlučnost - to jsou základní 

parametry této vinotéky.

Dvouzónová vinotéka La 

Sommelière je určena pro 

uchování až 24 lahví vína. 

Dvě nezávislé zóny 

umožňují samostatné 

nastavení teplot a to 

pomocí elektronického 

ovládání s displejem. Jedná 

se o relativně kvalitní 

výrobek s vyšší hlučností.

Jednozónová vinotéka od 

renomovaného výrobce o 

celkové kapacitě 46 lahví 

vína. Vinotéka je vybavena 

kvalitním kompresorem. 

Jedná se o úsporný model, 

který spadá do energetické 

třídy A a je určena jako 

vestavba. Vyniká svou 

nízkou hlučností, ale vyšší 

cenou.

Černá elegantní vinotéka 

od rozšířeného výrobce. 

Dveře jsou prosklené a 

opatřené UV filtrem proti 

pronikání nežádoucího 

slunečního záření. Vinotéka 

náleží do energetické třídy 

C. Mnoho zákazníků si 

ztěžuje na vysokou 

hlučnost výrobku. 

kapacita 19 33 30 32 24 24 46 19

počet zón 1 1 2 2 2 2 1 1

systém chlazení kompresor kompresor kompresor kompresor kompresor kompresor kompresor kompresor

samostatně stojící • • • • • • • 

vestavná • • • • 

provedení dveří skleněné s černým rámem skleněné s UV filtrem tmavé skleněné skleněné s nerez rámem skleněné s nerez rámem skleněné s černým rámem skleněné s nerez rámem skleněné s UV filtrem

energetická třída B B B B B A A C

hlučnost dB 39 39 42 39 42 42 38 39

uhlíkový filtr

UV filtr • • • • 

LED podsvícení • • • • • • • • 

provedení polic dřevěné drátěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné teleskopické dřevěné

hodnocení zákazníků 65% 65% 90% 63% 86% 80% 91% 46%

spolehlivost 73% 73% 93% 70% 91% 87% 94% 51%

zámek dveří • • • • 

hmotnost kg 29 27 28 38 34 30 49 31

rozměry cm (v x š x h) 81,3 x 29,5 x 57 83,5 x 48 x 49 84 x 48 x 49 85 x 38 x 57 86 x 49 x 39,5 87 x 39,5 x 50 81,8 x 59,7 x 57,5 87 x 30 x 56

cena bez DPH 9 083 Kč 11 149 Kč 10 330 Kč 12 388 Kč 10 405 Kč 17 347 Kč 43 801 Kč 8 669 Kč

cena včetně DPH 10 990 Kč 13 490 Kč 12 499 Kč 14 990 Kč 12 590 Kč 20 990 Kč 52 999 Kč 10 490 Kč

Slovní hodnocení prováděli 

prodejci. Bodové hodnocení 

(procentuální) je kombinace 

vlastností, ceny a hodnocení 

zákazníků na heureka.cz.


