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Széles termékválaszték
A Liebherr cégcsoport a világ egyik legnagyobb építőgép gyártója, de 
felhasználóbarát termékei és szolgáltatásai más területeken is kiemelt 
elismerésnek örvendenek. Ezekhez tartoznak a hűtő- és fagyasztókészü-
lékek, felszerelések és kiegészítők a légiszállítás és a szerszámgépek 
területén, valamint a kikötői daruk.

Kiemelkedő vásárlói haszon
Minden kategóriában komplett terméksorozatot kínálunk széles 
választékban. Érett műszaki tartalmuk és elismert minőségük révén a  
Liebherr termékek a mindennapok során a legmagasabb használati 
értéket biztosítják.

Technológiai fölény
A termékekkel szemben támasztott magas minőségi elvárásokra tekin-
tettel a Liebherr számára kiemelkedően fontos, hogy a gyártási kompe-
tenciák birtokában legyen. Ezért a legfontosabb alkotóelemeket, mint 
például az építőgépek teljes meghajtó-, és vezérlőrendszerét saját maga 
fejleszti és gyártja.

Globális és független
A Liebherr családi vállalkozás, melyet Hans Liebherr alapított 1949-ben. 
Időközben a vállalkozás egy több mint 130 társaságot tömörítő, valameny-
nyi kontinensen jelen lévő, mintegy 42.000 alkalmazottat foglalkoztató  
cégcsoporttá növekedett.

Kávé & Hűtő Profi Kft., H-1118 Budapest, Budaörsi út 46.
Tel.: +36 1 248-0095, Fax: +36 1 248-0096

www.khprofi.hu
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Extrém alacsony energiafogyasztás

A Liebherr mindig is elkötelezett az energiahatékonyság iránt, és ez  
a megközelítés már a készülékek tervezési szakaszában is kiemelten 
fontos szerepet játszik.

A precíz vezérlés, az egyedileg tervezett alkatrészek, a szigetelőanyagok 
és a hatékony kompresszor kombinációja kulcsa a kimagasló energiahaté-
konyságnak.

A Liebherr széles hűtő- és fagyasztó kínálatával élen jár, A+ – A+++ / –20  % 
energiahatékonysági osztályba tartozó készülékeivel vonzó választást  
biztosít vásárlóink számára. 
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Kézzelfogható minőség: BioFresh
A BioFresh technológia kézzelfogható, hosz-
szan tartó frissességet kínál. Pontosan 0 °C-os
hőmérséklet és ideális páratartalom együttes
fennállása esetén sok élelmiszer jóval tovább
megőrzi a benne rejlő egészséges összetevő-
ket, például a vitaminokat és ásványi anyago-
kat, mint egy hagyományos hűtőrekeszben
való tároláskor.

Professzionális minőség
A hűtőkészülékek szakértőjeként a Liebherr pro-
fesszionális készülékek széles skáláját kínálja  
kereskedelmi használatra. A professzionális fel-
használók különösen magas követelményeket  
támasztanak az élelmiszerek tökéletes tárolásával
és frissességével kapcsolatban. Liebherr készü-
lékét használva Ön mindennap élvezheti azt a 
szakértelmet, melyre évtizedek alatt tettünk szert  
a kereskedelmi ágazatban.

Tesztelt minőség
Hogy hűtőkészüléke a nap 24 órájában és az
év 365 napján megbízhatóan működjön, már
a fejlesztési fázisban minden alkatrészt megvizs-
gálunk, hogy működése hosszú távú és megbíz-
ható-e. Mielőtt egy alkatrész – mint például
az ajtózsanérok – gyártása megkezdődik,
legalább 100 000 nyitási cikluson kell átmen-
nie, amely több mint 15 évnyi használatnak
felel meg.

Ellenőrzött minőség
Csomagolás előtt minden készüléket átfogó 
minőségellenőrzésnek vetünk alá. E során min-
den hűtéstechnikai, mechanikus és elektronikus 
alkatrészt megvizsgálunk. Ezen túlmenően a 
termékek kivitelezési minőségét is ellenőrizzük 
szemrevételezéssel.

Garantált minőség
Kétéves jótállást nyújtunk Önnek készülékének
működőképességére és megbízhatóságára, és
garantáljuk, hogy termékeink anyag- és gyár-
tási hibáktól mentesek. 

Változtatható kapacitású kompresszor 
(VCC)
A modern fordulatszám-szabályozott, változtat-
ható kapacitású kompresszorok elősegítik a
készülékek energiahatékonyságát és gazda-
ságosságát, ugyanakkor tökéletes hűtőteljesít-
ményről gondoskodnak. Ezen kívül zajterhelésük 
is sokkal alacsonyabb. 

Az elmúlt 60 évben a Liebherr kiváló minőségű és innovatív hűtő- és  
fagyasztókészülékek gyártására specializálódott. A terméktervezéstől  
a fejlesztésen és a gyártáson át, egészen a forgalomba hozatalig arra 
koncentrálunk, hogy csúcsminőségű, innovatív, időtlen és elegáns kivitelű 
termékeket kínáljunk. Ennek során következetesen új termékötleteket  
valósítunk meg, hogy az élelmiszerek tökéletesen frissek maradjanak.

Minőség
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A Liebherr hűtő- és fagyasztókészülékei elegáns és időt-
len dizájnjuknak köszönhetően a legmagasabb esztéti-
kai igényeket is kielégítik. Készülékeink kiviteli minősége 
számos részletben megmutatkozik: a rozsdamentes acél 
kidolgozásban, a kiváló minőségű anyagok kiválasztá-
sában és a belső tér, valamint az ajtó belső oldalának 
berendezéséhez használt GlassLine tároló polcokban.

Dizájn 

Minden konyhai környezetbe 
beleillő dizájn
Hogy hűtőszekrényének egész élet-
tartama alatt örömét lelje Liebherr  
készülékében, különböző kivitelű 
 modellek széles skáláját kínáljuk.  
Így például a klasszikus rozsdamen-
tes acél, az elegáns BlackSteel  
felületű vagy az stílusos üvegfront-
tal ellátott készülékek harmonikusan 
illeszkednek a modern konyhai és 
lakókörnyezetbe.

Mindennapi használatnak 
megfelelő dizájn
A Liebherrnél a dizájn és a funkcio-
nalitás kéz a kézben járnak. Így  
például a rozsdamentes acélból 
készült ajtókat SmartSteel bevonat-
tal látjuk el az ujjlenyomatok elkerü-
lésének érdekében. Hogy már az 
ajtó kinyitása is örömet okozzon, az  
ergonomikusan kialakított fogantyúk 
beépített nyitószerkezettel rendel-
keznek. Valamennyi GlassLine 
tároló polc 30 kg-ig terhelhető és 
mosogatógépben mosható.

Világítási koncepció 
A Liebherr hűtő- és fagyasztókészü-
lékeket modern LED-es világítással  
láttuk el. Az ajtók kinyitásakor a 
LED-ek egyenletesen megvilágítják 
a belső teret. Hosszú élettartamúak, 

energiahatékonyak és alig termel-
nek hőt. Gondos előválogatás után 
kerülnek kiválasztásra annak érde-
kében, hogy legharmonikusabb, 
enyhén kékes fényhatást érjünk el.

Díjnyertes dizájn
Termékeink kivitelének magas minő-
ségét számos nemzetközi és tekinté-
lyes formatervezési díjjal ismerték el: 
elnyertük például a Red Dot, az iF 
Product Design és a Good Design 
díjakat.
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A hűtő- és fagyasztókészülékeknél ma már alapvetőnek számító 
számos ötletet a Liebherr valósított meg először. Például a min-
den oldalukon zárt fagyasztófiókokat, melyek megakadályoz-
zák a hideg kiszökését a készülék kinyitásakor, a szabadalmaz-
tatott BioFresh technológiát vagy a kényelmes SoftSystem zárási 
technológiát.

Innovatív ötletek

Nagy súlyt helyezünk termékeink folya- 
matos továbbfejlesztésére. Ezért minden 
gyártással foglalkozó telephelyünkön 
modern berendezéssel ellátott fejlesztő-
központot alakítottunk ki, ahol magasan 
képzett munkatársakat foglalkoztatunk. 
Célunk, hogy minden szempontból meg-
feleljünk a „kategóriájában a legjobb” 
színvonalnak. Ezért például a Liebherr 
készülékek rendkívül alacsony energia-
fogyasztásúak, köszönhetően a legmo-
dernebb elektronika és az optimalizált 
hűtőkörök kombinációjának.

Termékskálánk hatékonysága 

Készülékeink nagy része a legjobb ener-
giahatékonysági osztályok valamelyikébe 
tartozik. Azt pedig, hogy a kényelem és 
az energiatakarékosság nem zárják ki 
egymást, az a sok készülék bizonyítja, 
melyek 20 %-kal energiatakarékosabbak 
még az A+++ energiahatékonysági  
osztály esetén megszabott határértékhez 
képest.

Innováció a még több frissesség 
 érdekében 

A modern hűtő- és fagyasztókészülékek 
szinte minden élelmiszer számára ideális 
klímát kínálnak. A klasszikus hűtőrekesz 
mellett a Liebherr a BioCool rekesz révén 
egy olyan gyümölcsés zöldségtároló 
rekeszt kínál, melyben szabályozható a 
nedvességtartalom. Az olyan élelmisze-
rek, mint a húsok, a halak, a tejtermékek, 
a zöldségek és a gyümölcsök a BioFresh 
rekeszekben találják meg a számukra 
 ideális klímát. A professzionális minőségű, 
hosszantartó frissességet pedig a NoFrost 
fagyasztótér kínálja.

Minden részletében meggyőző

Az érintőképernyővel ellátott készülékek-
nél minden funkció könnyen és kényelme-
sen beállítható. Hogy egyedi módon 
használhassa a belső teret, a GlassLine 
tároló polcok változatos módon áthelyez-
hetők. Italok tárolásához praktikus megol-
dástkínál az ajtó belső oldala, illetve – az 
adott modelltől függően – a palacktároló 
polc vagy a változtatható palacktároló.

1954
Megkezdődik a  
Liebherr háztartási 
készülékek gyártása 
Németországban

2004
Innovatív LED-es  
világítás az energiata-
karékos megvilágítás 
érdekében

1966
FrostSafe rendszer 
bevezetése

1987
A NoFrost technológia 
szükségtelenné teszi  
a leolvasztást

1996
Szabadalmaztatott 
BioFresh technológiájú 
rendszer a hosszabb 
tárolás érdekében

1971
Az első elektromos 
vezérlő

1993
A FREON-gáz  
mentes hűtőközegek 
bevezetése

2006
Az első hűtőszek-
rény 5 különböző 
hőmérsékleti  
zónával

Innováció

2018
SmartDevice – 
okos megoldás 
élelmiszereink 
tárolására

2016
BluPerformace:  
A frissesség új 
dimenziója

2015
Új, pult alá építhető 
készülék TipOpen nyi-
tásrásegítéssel a tökéle-
tes beépítés érdekében

2013
Új, szupertakarékos 
beépíthető készülékek

2008
SoftSystem a fino-
man záródó ajtók 
érdekében

2009
Az intelligens Smart-
Steel felületnek köszön-
hetően kevésbé látsza-
nak az ujjlenyomatok

2010
DuoCooling a kiváló 
teljesítmény és haté-
konyság érdekében 
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Kiegészítők széles skálája 
hűtőkészülékéhez. 
Fedezze fel az eredeti Liebherr kiegészítők választékát –  
és könnyítse meg mindennapjait.

További kiegészítőket a katalógus 203 – 211 oldalán talál.

Rendszerezők

Rendezze be hűtőjét, hogy önnek a legké-
nyelmesebb legyen. A VarioSafe fiókon és 
a VarioBox ajtódobozokon kívül elérhető 
több az élelmiszerek rendszerezését egy-
szerűsítő kiegészítő is, mint például a változ-
tatható méretű tojástartó és a FlexSystem. 
Palacktartó polcainknak és a csíptethető 
névtábláknak köszönhetően borgyűjtemé-
nyét, italkészletét könnyen áttekintheti.

Hasznos megoldások a tárolásra

Vajtartó dobozunkban, amely tökéletesen 
illeszkedik a készülékek polcaiba, egysze-
rűen tárolhatjuk az akár nagyobb méretű 
vajkockákat is. A könnyedén feltölthető 
jégkockakészítő tálca is hasonlóképpen 
praktikus megoldást nyújt. A Vario energia-
megtakarító panel használatával NoFrost 
fagyasztószekrényének energia fogyasztá-
sát akár a 50 %-kal is csökkentheti.

Cserélendő alkatrészek

Hűátőkészülékében találhatóak bizonyos 
elhasználódó elemek is, amelyek redn-
szeres cseréje nélkülözhetetlen a készüléke 
optimális működéséhez. A víz- illetve az 
aktívszén-szűrő megvásárolhatóak üzle-
tünkben.



BluPerformance
– A frissesség új
dimenziója
Kiváló minőségű anyagok, minden részletében tökéletes megmunkálás, 
kényelmes és precíz érintőelektronika jellemzik az új BluPerformance  
termékcsaládot.

A hűtési technológia kompakt módon, a készülék lábazatában helyez- 
kedik el, mely a precíz elektronikus vezérléssel együtt maximális energia- 
hatékonyságot, nagyobb tárolási térfogatot és jobb ergonómiát biztosít  
a fagyasztótérben. A betárolt élelmiszerek frissességéről a BioFresh és  
a BioCool gondoskodik.

A készülékek a konyhai környezet fénypontjaivá válnak elegáns és időtlen 
kivitelüknek köszönhetően, ami azt is biztosítja, hogy sok évig örömet  
szerez majd a használatuk.

Jobb energiahatékonyság

Tökéletes megvilágítás

Nagyobb teljesítmény

Felhasználóbarát érintőképernyős kezelés

Magas színvonalú kényelem

Kiváló minőségű anyagok

Továbbtartó frissesség
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Multifunkcionális
érintőelektronika

Day-to-Day 
A Day-to-Day program beállításai a minden-
napi igényeknek felelnek meg. Optimális 
 hűtőteljesítményt és hatékonyságot biztosít  
a hűtő- és fagyasztórész szokványos hőmér-
séklet-beállítása esetén.

EnergySaver
Az EnergySaver program a szokványos beállí-
tásokhoz képest még jobban lecsökkenti az
energiafogyasztást. Az energiatakarékosság
érdekében a készülék kissé megemeli a hűtőés
fagyasztórészben a hőmérsékletet. Ezen kívül
a kijelzőn hasznos energiatakarékossági
tippek jelennek meg, melyek segítenek az
áramköltség további csökkentésében.

Party
A Party program ideális az ünnepségek előké-
szítéséhez: A készülék aktiválja a SuperCool
és SuperFrost funkciókat, hogy lehetővé váljon
nagy mennyiségű élelmiszer rövid időn belüli
betárolása és lehűtése. A BottleTimer funkcióval
italokat lehet gyorsan lehűteni. Ezen kívül az 
IceMakerrel ellátott készülékeknél a jégkocka-
készítés is maximális teljesítménnyel zajlik. 

MaxPerformance
A MaxPerformance program segítségével  
a készülék maximális hűtőteljesítményt ér el.  
A készülék ekkor alacsonyabb hőmérsékletet 
állít be a hűtő- és a fagyasztórészben.

Holiday
A Holiday program minimalizálja az energia-
fogyasztást, ha hosszabb ideig távol vagyunk  
otthonról. A készülék +15 °C-ra szabályozza  
a hőmérsékletet a hűtőrészben, a fagyasztó-
részben pedig –18 °C-ra.

Az érintőképernyővel ellátott BluPerformance készülékeknél minden 
funkció könnyen és kényelmesen beállítható a kezelőfelület gyengéd 
megérintésével. A nagy felbontású, 7"-os színes kijelző segítségével 
egyedi beállításokat adhat meg. Az olyan előre beállított programok, 
mint az „EnergySaver”, a „MaxPerformance”, a „Party” vagy a „Holi-
day” elősegítik az élelmiszerek optimális tárolását.
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Vitaminok az egészséges  
táplálkozás érdekében
Természetesen nagyon fontos, hogy a frissen 
vásárolt, vagy akár a betakarított élelmiszerek 
tárolása megfelelő legyen, hogy tovább meg-
őrizzék a bennük rejlő tápanyagokat. Kevés 
kivételtől eltekintve, a legtöbb gyümölcs és 
zöldség eltarthatósága és frissessége jelentősen 
megnövelhető hűtőben vagy BioFresh rekeszben 
való tárolással. BioFresh rekeszben való tárolás 
esetén ráadásul azt állapították meg, hogy 
növekszik a gyümölcsök és zöldségek vitamin-
tartalma. 

A tökéletes klíma
A magas páratartalom révén a HydroSafe 
tökéletes tárolási körülményeket biztosít a 
 gyümölcsök és zöldségek számára. A húsok, 
halak és tejtermékek tárolására pedig a 
 DrySafe-ben uralkodó szárazabb környezet 
az ideális. A nedvességszabályozó lemez 
segítségével a HydroSafe rekesz nedves 
klímája igény szerint DrySafe-re, azaz száraz 
klímára átállítható.

A BioFresh technológiával sokkal tovább friss marad az élelmiszer.  
Az éppen 0 °C feletti hőmérséklet és az ideális páratartalom együttes 
fennállása esetén a legtöbb élelmiszer jóval tovább megőrzi a benne 
rejlő egészséges összetevőket, például a vitaminokat és ásványi anya-
gokat, mint a hagyományos hűtőtérben való tároláskor.

BioFresh:
A frissesség
garanciája

A BioFresh témáról még 
többet megtudhat a
biofresh.liebherr.com
oldalon



SBSes 8486

Frissesség központ
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A SmartSteel felület révén az ujjlenyomatok 
láthatósága jelentősen lecsökken. A rozsda-
mentes acél különleges felületkezelésének 
köszönhetően a SmartSteel felületek különö-
sen könnyen tisztíthatók, és sokkal kevésbé 
érzékenyek a karcolásokra.

Az SBSes 8486 Side-by-Side készülékünk 
6 eltérő hőmérsékleti zónájával innovatív 
megoldások széles körét nyújtja. A borhűtő 
rész egymástól függetlenül, +5 °C és +20 °C 
között állítható zónájával biztosít a borok 
 tárolásához ideális körülményeket.

Side-by-Side kombinációk

Az ajtóba beépített SoftSystem csillapítja 
a mozgást az ajtó zárásakor, s még akkor 
is különösen puha záródást biztosít, ha a 
belső ajtó teljesen meg van pakolva. Az 
ajtóba helyezett üvegek és élelmiszerek 
így nem esnek ki. Kb. 45°-os, illetve ennél 
kisebb  nyitási szögnél az ajtó automatikusan 
 bezáródik.

Az állandó vízcsatlakozással ellátott 
 IceMaker jégkockakészítővel minden 
 alkalomra a legjobb minőségű jégkockák 
 állíthatók elő.

Nincs szükség karbantartásra, ráadásul ener-
giahatékony: A hosszú élettartamú LED-ek a 
belső tér tökéletes megvilágításáról gondos-
kodnak. A friss élelmiszerek tárolása mindig 
tökéletes lesz az alacsony hőleadás miatt.  
A világítás kényel mesen integrálódik a belső 
térbe, így maximálisan  kihasználható a tárolá-
si térfogat.

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfa-
gyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a 
fagyasztótér mindig jégmentes marad és az 
élelmiszerek nem tudnak bederesedni.  
A NoFrost készülékeknél  egyáltalán nincs 

szükség leolvasztásra.
A NoFrost témáról még többet meg-
tudhat a nofrost.liebherr.com oldalon

Minden részletében tökéletes minőség

A BioFresh nem más, mint a zöldségek, gyümölcsök, hús- és tejtermékek hosszan tartó tárolását biztosító technológia. 
Éppen 0° feletti hőmérséklet és ideális páratartalom együttes biztosítása esetén ugyanis sok élelmiszer lényegesen  
tovább megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket, például a vitaminokat és ásványi anyagokat, mint a normál 
hűtőtérben való tároláskor.
A BioFresh-Plus további mozgásteret biztosít az élelmiszerek egymástól elkülönítve való tárolására. A 0 °C és –2 °C 

között állítható hőmérsékleti tartomány lehetővé teszi, hogy bizonyos élelmiszerek eltarthatóságát jelentősen 
megnöveljük a hűtőrbén való tároláshoz képest. Ilyenek például a zöldségek-gyümölcsök, halak, tengeri éte-
lek, de akár a húsok, tejtermékek tovább őrzik meg frissességüket. 
A BioFresh témáról még többet megtudhat a biofresh.liebherr.com oldalon

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.
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Side-by-Side kombinációk

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

121

SBSes 8486 
PremiumPlus

Energiahatékonysági osztály: M ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 320 / 0,874 kWh ¹
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 48
Nettó űrtartalom: 645 l (Hűtőrész: 519 l ebből a BioFresh rész: 132 l ebből a bortemperáló rész: 153 l / fagyasztórész: 126 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh és 

a bortemperáló részhez
·  SuperCool automatika hátralévő idő kijelzésével
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos fényerőnöveléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  BioFresh-Plus halas rekesszel
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 HydroSafe-ről 

DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  5 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön
·  IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 1,8 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 16 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

Bortemperáló rész
·  2 egymástól függetlenül szabályozható hőmérsékleti zóna, melyek hőmérséklete 

+5°C és +20°C között szabályozható
·  Színezett, UV védelemmel ellátott hőszigetelő üvegajtó
·  Cirkulációs hutés, frisslevego-ellátás a FreshAir aktívszén-szuro segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás, tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 2 lehajtható

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
· Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
· �, �Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Bal oldali, rögzített / jobb oldali, rögzített nyitásirány
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  2, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 30
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Side-by-Side kombinációk

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

121121

SBSes 8473 
Premium

Energiahatékonysági osztály: L ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 251 / 0,686 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 688 l (Hűtőrész: 562 l ebből a BioFresh rész: 172 l / fagyasztórész: 126 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő kijelzésével
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  7 GlassLine tároló polc, melyből 2 osztható
·  VarioSafe
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos fényerőnöveléssel
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, kihúzó síneken mindkettő 

HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  5 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
·  IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 1,8 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 16 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Bal oldali, rögzített / jobb oldali, rögzített nyitásirány
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 30

SBSes 8663 
Premium

Energiahatékonysági osztály: L ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 258 / 0,702 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 635 l (Hűtőrész: 367 l ebből a BioFresh rész: 133 l / fagyasztórész: 268 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 121 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő kijelzésével
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos fényerőnöveléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 HydroSafe-ről 

DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  8 fiók, ebből 7 kihúzó görgőkön, VarioSpace
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Bal oldali, rögzített / jobb oldali, rögzített nyitásirány
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 6, 8, 9, 27, 30
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Side-by-Side kombinációk

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő, BluPerformance készülékeknél kb 1,5 cm-rel. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

121121

SBSbs 8673 
Premium

Energiahatékonysági osztály: L ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 255 / 0,696 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 629 l (Hűtőrész: 367 l ebből a BioFresh rész: 133 l / fagyasztórész: 262 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: BlackSteel felület SmartSteel felülettel / BlackSteel felület SmartSteel felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 121 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő kijelzésével
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos fényerőnöveléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 HydroSafe-ről DrySafe-re 

állítható

Fagyasztórész 4
·  9 fiók, ebből 6 kihúzó görgőkön, VarioSpace
·  IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
·  Jégkockakészlet: 0,8 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Bal oldali, rögzített / jobb oldali, rögzített nyitásirány
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 27, 30

SBSesf 7212 
Comfort

Energiahatékonysági osztály: G
Energiafogyasztás év / 24 h: 460 / 1,258 kWh
Nettó űrtartalom: 640 l (Hűtőrész: 383 l / fagyasztórész: 257 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,2 / 121 / 63

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  LED-Hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  7 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz rekesz teleszkópos

Fagyasztórész 4
·  8 fiók, ebből 1 rekesz fűszernövényeknek és bogyós gyümölcsöknek, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 20 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Nemesacél rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Bal oldali, rögzített / jobb oldali, rögzített nyitásirány

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9, 10, 27

Szín- és anyagváltozatok:
SBS 7212 fehér



CBNes 6256

29

A BioFresh rekeszek garantálják a tökéle-
tes klímát a szuperhosszú frissességhez. Alig 
0 °C feletti hőmérsékleten és ideális páratar-
talomnál a gyümölcsök, zöldségek, a hús-, 
a hal-, és a tejtermékek jelentősen hosszabb 
ideig megőrzik egészséges vitamintartalmu-
kat, finom aromájukat és étvágygerjesztő küla-
lakjukat, mint a hagyományos hűtőrészben.

A kihúzható fagyasztófiókok kiváló minőségű 
teleszkópos síneken fekszenek, könnyedén 
kihúzhatóak ezzel jól áttekinthetővé teszik a 
bennük tárolt élelmiszereket.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

Franciaajtós kombinációk

91

CBNes 6256 
PremiumPlus

Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Nettó űrtartalom: 471 l (Hűtőrész: 357 l ebből a BioFresh rész: 68 l / fagyasztórész: 114 l)
Zajszint: 43 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél / rozsdamentes acél
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 203,9 / 91 / 61,5

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval
·  3 GlassLine tároló polc
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon és LED-es 

mennyezetvilágítás
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó 

síneken mindkettő HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  2 fiók teleszkópos automatikus 

behúzással
·  IceMaker Vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,3 kg
·  Jégkockakészlet: 2,7 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 45 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 
11 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Lábazati szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Bal oldali, rögzített / jobb oldali, 

rögzített nyitásirány
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  7, 8, 9, 13, 14
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Hűtő-fagyasztó
kombinációk
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

Kombinált hűtőszekrényeink és
automatáink áttekintése

A Liebherr készülékei ideális megoldást kínálnak bármilyen igényre és szükségletre. 
Így például kombinált hűtőszekrényeinknél olyan innovatív megoldások közül  
választhat, mint a BioFresh és a BioCool, ill. a NoFrost és a SmartFrost. Ha sikerült 
ezt az alapvető döntést meghoznia, akkor minden készülék esetén különböző  
méretek, színek és kivitelek közül választhat.

Minél frissebb az élelmiszer, annál értékesebb az egészséges táplálkozás szem-
pontjából. A teleszkópos sínnel ellátott BioFresh rekeszek gondoskodnak a tökéletes 
klímáról, a hosszantartó frissesség érdekében. Az éppen csak 0 °C feletti hőmér-
séklet és ideális páratartalom mellett a zöldségek és gyümölcsök, halak, húsok és 
tejtermékek lényegesen tovább megőrzik a bennük rejlő vitaminokat, ízletes aromá-
jukat és étvágygerjesztő külalakjukat, mint a hagyományos hűtőrészben.

A zöldségek és gyümölcsök hosszútávú tárolásánál a páratartalom szabályozása 
fontos tényező. A BioCool rekeszekben a páratartalmat a tárolt élelmiszerek
igényeinek megfelelően lehet beállítani, így azok tovább maradnak frissek.

A biztonságos és hosszantartó frissességet a NoFrost készülékek professzionális
minőségben garantálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja 
és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az 
élelmiszerek nem tudnak bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs 
szükség leolvasztásra.

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a fagyasztott áru deresedését, 
ezáltal sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen 
simák, ezért könnyen tisztíthatók.

56. oldal

44. oldal40. oldal

45. oldal 47. oldal
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

Minden részletében tökéletes minőség

A BioCool doboz lehetővé teszi az élelmiszerek hosszabb tárolása érdekében szükséges nedvességszabá-
lyozást a hűtőrészben. A BioCool doboz könnyen gördülő görgőkön helyezkedik el, és a kényelmes  
kezelés mellett a tárolt áruk is jól áttekinthetők benne. A BioCool dobozban a nedvességszabályozás egy 
lamella segítségével történik.

Nincs szükség karbantartásra, ráadásul energia-
hatékony: A hosszú élettartamú LED-ek a belső 
tér tökéletes megvilágításáról gondoskodnak.  
A friss élelmiszerek tárolása mindig  tökéletes 
lesz az  alacsony hőleadás miatt. A világítás 
kényelmesen integrálódik a belső térbe, így 
maximálisan kihasználható a tárolási térfogat.

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső 
tér és a fagyasztott áru deresedését, ezáltal 
 sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra.  
A belső falak különlegesen simák, ezért köny-
nyen tisztíthatók.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő meg-
fagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a 
fagyasztótér mindig jégmentes marad és az 
élelmiszerek nem tudnak bederesedni.  
A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs 

 szükség leolvasztásra.
A NoFrost témáról még többet meg-
tudhat a nofrost.liebherr.com oldalon

A Premium GlassLine felszereltségű belső tér
minőségi alapanyagai és egyedi dizájnja rögtön
szemet szúr mindenkinek. Az ajtók tárolópolcai
kristályszórt biztonsági üveg felületekkel, forma-
tervezett műanyag keretekkel, rozsdamentes acél 
 rácsokkal és egy palacktartó polccal vannak  
kialakítva. A felszereltséget a fedéllel ellátott két 
kivehető, átlátszó Variobox teszi teljessé.

A BioFresh nem más, mint a zöldségek, gyümölcsök, hús- és tejtermékek hosszan tartó tárolását biztosító technológia.
Éppen 0° feletti hőmérséklet és ideális páratartalom együttes biztosítása esetén ugyanis sok élelmiszer lényegesen  
tovább megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket, például a vitaminokat és ásványi anyagokat, mint a normál 
hűtőtérben való tároláskor.
A BioFresh-Plus további mozgásteret biztosít az élelmiszerek egymástól elkülönítve való tárolására. A 0 °C és –2 °C 

között állítható hőmérsékleti tartomány lehetővé teszi, hogy bizonyos élelmiszerek eltarthatóságát jelentősen 
megnöveljük a hűtőrbén való tároláshoz képest. Ilyenek például a zöldségek-gyümölcsök, halak, tengeri éte-
lek, de akár a húsok, tejtermékek tovább őrzik meg frissességüket. 
A BioFresh témáról még többet megtudhat a biofresh.liebherr.com oldalon
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

Minden részletében tökéletes minőség

A nagy felbontású és kontrasztállományú 7"-os  
színes TFT-kijelző az ajtóba került beépítésre.  
Intuitív és könnyen használható menürendsze-
rének köszönhetően lehetőség nyílik az egyé-
ni beállításokra. A készülékek az előre telepí-
tett programjaikkal a vásárló egyedi igényeire 
szabhatóak ezzel biztosítva az optimális táro-
lást az élelmiszerek számára.

A SmartSteel felület révén az ujjlenyomatok
láthatósága jelentősen lecsökken. A rozsda-
mentes acél különleges felületkezelésének 
köszönhetően a SmartSteel felületek különö-
sen könnyen tisztíthatók, és sokkal kevésbé 
érzékenyek a karcolásokra.

Minden közbenső üveglap és fiók kényel-
mesen kivehető, így az egész belső tér, mint
VarioSpace akár nagyméretű fagyasztott
áru tárolására is alkalmas.

A BioFresh rész LED-es megvilágítása a 
 vízszintes elválasztó lemezben található.  
Az energiatakarékos, hosszú élettartamú és 
karbantartást nem igénylő LED-ek a kihúzott 
 BioFresh fiókok tökéletes megvilágítását és  
az élelmiszerek jó láthatóságát biztosítják.

A zaj minimálisra csökkentése és a helytakarékosság érdekében a BluPerformance modelleknél a teljes hűtési tech-
nológia a lábazatban helyezkedik el. Ez maximális teljesítményt eredményez, miközben jelentősen megnő a tárolási 
térfogat és jobb lesz az energiahatékonyság.
1. Hálózati csatlakozó hűtőkészülékek dugós csatlakozóihoz 2. Fali távolságtartó csatlakoztatása 3. Változtatható  
teljesítményű kompresszor (VCC) 4. Lábazati ventilátor abszorberrel 5. Kondenzátor 6. Kondenzvíz-tálca

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

A hűtő-fagyasztó kombinációkban lévő  
DuoCooling rendszerrel a hőmérséklet, a 
két teljesen külön szabályozható hűtőkörnek 
köszönhetően, a hűtő-, illetve fagyasztórész-
ben egymástól függetlenül, precízen szabá-
lyozható. A  DuoCooling rendszer kiküszöböli 
a hűtő- és  fagyasztórész közti levegőcserét, 
megszűntetve ezzel az élelmiszerek illatátvé-
telét és kiszáradását.

A robosztus fogantyú, letisztult, premium megje-
lenésével és integrált nyitást segítő mechani-
kájával könnyed ajtónyitást biztosít.
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A nagy felbontású és kontrasztarányú,   
2,4"-os érintőkijelző az ajtó mögé került 
 beépítésre és segítségével könnyedén kezel-
hető a készülék, állítható be a megfelelő 
hőmérséklet.

A LED-es hátfal-megvilágítás a vízszintes elválasztólemez hátsó részébe került beépítésre. A környezetbarát, 
energiatakarékos és karbantartást nem igénylő LED-ek alulról felfelé világítják meg készülék hátsó részét,  
így gondoskodnak a készülék egészének megfelelő, homogén megvilágításáról  és eleget tesznek a magas 
minőségű világítási koncepciónak.

A SoftTelescopic sínekkel szerelt BioFresh  
rekeszek finoman nyílnak és csukódnak, ezzel 
praktikussá és biztonságossá teszik a minden-
napos használatukat.

A hatékony PowerCooling rendszer a frissen 
betárolt áruk gyors lehűtéséről és egyenletes 
hűtési hőmérsékletről gondoskodik az egész 
belső térben. A ventilátorba beépített FreshAir 
aktív szénszűrő megtisztítja a keringő leve-
gőt és megköti a kellemetlen szagokat. A 
szabályozó kényelmes emlékeztetőfunkciója 
megmutatja, mikor kell kicserélni a szűrőt.

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csilla-
pítja az ajtó becsapódásának erejét, egyenle-
tes és zajmentes záródást biztosítva az ajtótá-
roló polcok jelentős megterheltsége esetén is.  
BluPerformance modellek esetében az ajtók 
nyitásszöge 115°-ban van limitálva, így meg-
előzhető, hogy megsérüljön a mellette lévő 
bútor vagy maga az ajtó.

Kombinált megoldás a tárolásra: üvegpolc és 
palacktároló polc. Egyik tökéletesen elrejt-
hető a másik alatt, amikor nincs használatban. 
Magasabb palackok palacktartó polcon 
való tárolása esetén helyezzük feljebb az 
ajtópolcot.

Az automatikus SuperFrost funkciónak köszön-
hetően az élelmiszerek fagyasztása egyszerű és 
energiatakarékos. A készülék gyorsan –32 °C-ra 
csökkenti a hőmérsékletet, így biztosítja a fagyasz-
tás során az optimális környezetet a vitamintartalom 
megőrzésére. Az automatikus SuperCool funkció 
pedig a hűtőrész hőmérsékletét csökkenti +2 °C-ra, 
az élelmiszerek mennyiségének függvényében  
3, 6, 9 vagy 12 órára.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

Hűtő-fagyasztó kombinációk

Minden részletében tökéletes minőség
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

1    Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

A Liebherr automatikus IceMaker jégkockaké-
szítőjével minden alkalomra rendelkezésre  
állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár 
egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára – 
a különösen nagy fiókban minden alkalomra 
van elegendő jégkocka. A friss jégkockák elő-
állításánál egy beépített vízszűrő folyamato-
san gondoskodik az optimális vízminőségről. 

A BioFresh-Plus rekeszekben található egy  
halas rekesz is. Ebben a halak és a tengeri 
ételek, azok optimális tárolási hőmérsékletén, 
–2 °C-on jelentősen tovább őrzik meg frisses-
ségüket. Az elektronikus szabályzó panellel 
0 °C és –2 °C között rugalmasan állítható a 
fiók hőmérséklete.

70 70 60

CBNPes 5758 
Premium

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 157 / 0,430 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 381 l (Hűtőrész: 275 l ebből a BioFresh rész: 108 l / fagyasztórész: 106 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel 
felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 70 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  7" -os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó, 
vajtároló doboz

·  3 GlassLine tároló polc, 
melyből 1 osztható

·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos 

fényerőnöveléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, kihúzó síneken mindkettő 
HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 
16 kg

·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 26

CBNef 5715 
Comfort

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 195 / 0,534 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 381 l (Hűtőrész: 275 l ebből a BioFresh rész: 108 l / fagyasztórész: 106 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 70 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, 

melyből 1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 

1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 26

CBNPes 4878 
PremiumPlus

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 148 / 0,403 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 338 l (Hűtőrész: 240 l ebből a BioFresh rész: 94 l / fagyasztórész: 98 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel 
felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  7" -os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Variálható üvegpolc
·  LED-es megvilágítás
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  BioFresh-Plus halas rekesszel
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, kihúzó síneken mindkettő 
HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, ebből 1 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  IceMaker Vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 1,8 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

1    Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

60 6060 60

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 344 l (Hűtőrész: 243 l ebből a BioFresh rész: 97 l / fagyasztórész: 101 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel 
felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  7" -os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, 

melyből 1 osztható
·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos 

fényerőnöveléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, kihúzó síneken mindkettő 
HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26

Szín- és anyagváltozatok:
CBNP 4858 fehér

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 344 l (Hűtőrész: 243 l ebből a BioFresh rész: 97 l / fagyasztórész: 101 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Üveg előlap fekete / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 68,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 1 

osztható
·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos 

fényerőnöveléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, kihúzó síneken mindkettő 
HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  GlassEdition
·  Fogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 344 l (Hűtőrész: 243 l ebből a BioFresh rész: 97 l / fagyasztórész: 101 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Üveg előlap fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 68,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, 

melyből 1 osztható
·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos 

fényerőnöveléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, kihúzó síneken mindkettő 
HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  GlassEdition
·  Fogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 343 l (Hűtőrész: 242 l ebből a BioFresh rész: 94 l / fagyasztórész: 101 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 

1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 26

Szín- és anyagváltozatok:
CBN 4815 fehér

CBNPes 4858 
Premium

CBNPgb 4855 
Premium

CBNPgw 4855 
Premium

CBNef 4815 
Comfort
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

1    Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

6060 70

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 138 / 0,376 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 356 l (Hűtőrész: 258 l / fagyasztórész: 98 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel 
felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  7" -os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos 

fényerőnöveléssel
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  IceMaker Víztartállyal
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 1,8 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 183 / 0,499 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 357 l (Hűtőrész: 242 l ebből a BioFresh rész: 94 l / fagyasztórész: 115 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  2 GlassLine tároló polc
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 

1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 33 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

13 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 26

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 183 / 0,501 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 402 l (Hűtőrész: 296 l / fagyasztórész: 106 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 70 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 BioCool-Box teleszkópos

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 26

Szín- és anyagváltozatok:
CN 5715 fehér

CNPes 4868 
Premium

CBef 4805 
Comfort

CNef 5715 
Comfort
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

1   A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő, BluPerformance készülékeknél kb 1,5 cm-rel. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

606060 60

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 356 l (Hűtőrész: 269 l / fagyasztórész: 87 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz kihúzó 

görgőkön

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

11 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9, 10

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 174 / 0,474 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 361 l (Hűtőrész: 260 l / fagyasztórész: 101 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 171 / 0,468 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 356 l (Hűtőrész: 258 l / fagyasztórész: 98 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  IceMaker Víztartállyal
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 1,8 kg
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 356 l (Hűtőrész: 269 l / fagyasztórész: 87 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz kihúzó 

görgőkön

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

11 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9, 10

CNef 4015 
Comfort

CNef 4815 
Comfort

CNef 4825 
Comfort

CN 4015 
Comfort
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

606060 60

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 250 / 0,684 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 338 l (Hűtőrész: 243 l / fagyasztórész: 95 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Műanyag ajtópolcok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Függőleges fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Szín- és anyagváltozatok:
CN 4813 fehér

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 160 / 0,436 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 304 l (Hűtőrész: 209 l / fagyasztórész: 95 l)
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Műanyag ajtópolcok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Függőleges fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Szín- és anyagváltozatok:
CNP 4313 fehér

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 167 / 0,456 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 338 l (Hűtőrész: 243 l / fagyasztórész: 95 l)
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Műanyag ajtópolcok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Függőleges fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Szín- és anyagváltozatok:
CNP 4813 fehér

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 304 l (Hűtőrész: 209 l / fagyasztórész: 95 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Műanyag ajtópolcok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Függőleges fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Szín- és anyagváltozatok:
CN 4313 fehér

CNel 4813 CNPel 4313 CNPel 4813 CNel 4313 



CNst 4813

51

Hűtő-fagyasztó kombinációk

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

Az ajtó oldalain végigfutó süllyesztett ajtófo-
gantyúknak köszönhetően az ajtó bármelyik 
pozícióból könnyedén nyitható. Tökéletes 
megoldás a letisztult fogantyúnélküli konyhák-
ban is.

A készülék plafonjában helyet kapó LED  
világítás stílusos és kompakt megoldás, ezek 
mellett pedig egyenletes megvilágítást biztosít 
az egész készülékben. A LED ek hőkibocsá-
tás rendkívül alacsony így az nem befolyá-
solja az élelmiszerek optimális tárolását.

60

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 242 / 0,663 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 338 l (Hűtőrész: 243 l / fagyasztórész: 95 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 65,7 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Műanyag ajtópolcok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Függőleges fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

CNst 4813 



CNno 4313
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

606060 60

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 304 l (Hűtőrész: 209 l / fagyasztórész: 95 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Mélykék/ Mélykék
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Műanyag ajtópolcok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Függőleges fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 304 l (Hűtőrész: 209 l / fagyasztórész: 95 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Kiwi zöld/ Kiwi zöld
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Műanyag ajtópolcok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Függőleges fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 304 l (Hűtőrész: 209 l / fagyasztórész: 95 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Neon narancssárga / Neon narancssárga
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Műanyag ajtópolcok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Függőleges fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 232 / 0,635 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 304 l (Hűtőrész: 209 l / fagyasztórész: 95 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Beige/ Beige
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Műanyag ajtópolcok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Függőleges fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

CNfb 4313 CNkw 4313 CNno 4313 CNbe 4313 
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

606060 55

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 216 / 0,590 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 310 l (Hűtőrész: 222 l / fagyasztórész: 88 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 30 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

7 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9, 10

Szín- és anyagváltozatok:
CU 3515 fehér

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 229 / 0,627 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 358 l (Hűtőrész: 270 l / fagyasztórész: 88 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 28 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

7 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9, 10

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 229 / 0,627 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 358 l (Hűtőrész: 270 l / fagyasztórész: 88 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 28 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

7 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9, 10

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 294 l (Hűtőrész: 210 l / fagyasztórész: 84 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,2 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, 

szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 27 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Nemesacél rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Szín- és anyagváltozatok:
CU 3311 fehér

CUef 3515 
Comfort

CU 4015 
Comfort

CUef 4015 
Comfort

CUef 3311 



CUfr 3311
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

55 55 55

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 294 l 
(Hűtőrész: 210 l / fagyasztórész: 84 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: FireRed(piros) / FireRed(piros)
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,2 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 27 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 294 l 
(Hűtőrész: 210 l / fagyasztórész: 84 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: WaterBlue(kék) / WaterBlue(kék)
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,2 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 27 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 294 l 
(Hűtőrész: 210 l / fagyasztórész: 84 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: AvocadoGreen(sárga) / AvocadoGreen(sárga)
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,2 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 27 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

CUfr 3311 CUwb 3311 CUag 3311 
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

55 55

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 263 l (Hűtőrész: 210 l / fagyasztórész: 53 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 161,2 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 25 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Nemesacél rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Szín- és anyagváltozatok:
CU 2811 fehér

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 176 / 0,481 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 208 l (Hűtőrész: 155 l / fagyasztórész: 53 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Ezüst / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 137,2 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 25 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Nemesacél rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Szín- és anyagváltozatok:
CU 2311 fehér

CUef 2811 CUsl 2311 
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

Az innovatív Central-Power-Cooling techno-
lógiával a hűtés gyorsabbá és kontroláltabbá 
 válik. A hideget a fagyasztórész állítja elő, és 
levegőcsatornákon keresztül jut el a hűtőrészbe. 
Két hőmérsékletérzékelő vezérli a folyamatot, 
ezzel biztosítva a hőmérséklet  pontos betartá-
sát a teljes hasznos térben.

A BioCool doboz lehetővé teszi az élelmisze-
rek hosszabb tárolása érdekében szükséges 
nedvességszabályozást a hűtőrészben.  
A BioCool doboz könnyen gördülő görgőkön 
helyezkedik el, és a kényelmes kezelés mellett  
a tárolt áruk is jól áttekinthetők benne.  
A  BioCool dobozban a nedvességszabályozás 
egy lamella segítségével történik.

5570 55

CTPsl 2921 
Comfort

CTNef 5215 
Comfort

CTPsl 2521 
Comfort

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 201 / 0,549 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 268 l (Hűtőrész: 216 l / fagyasztórész: 52 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Ezüst / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 157,1 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, 

szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
· �,�VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Szín- és anyagváltozatok:
CTP 2921 fehér

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 270 / 0,739 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 418 l (Hűtőrész: 332 l / fagyasztórész: 86 l)
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,2 / 69,7 / 76 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  Szabályozható hűtőáramkör: 2
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  Central-PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
· �, �VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc
·  1 ajtó rekesz

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Függőleges fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 8, 9

Szín- és anyagváltozatok:
CTN 5215 fehér

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 187 / 0,510 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 231 l (Hűtőrész: 187 l / fagyasztórész: 44 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Ezüst / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 140,1 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, 

szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
· �, �VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Szín- és anyagváltozatok:
CTP 2521 fehér



CTPag 2121

64 65

Hűtő-fagyasztó kombinációk

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

CTP modelljeink 4*-os tágas fagyasztórekesze 
a hűtőrész felett kapott helyet. Rengeteg helyet 
biztosít friss élelmiszereink lefagyasztására, hosszú 
távú tárolásukra és optimális feltételeket, hogy 
azok minél inkább megőrizzék vitamin-/ásványi-
anyag tartalmukat. Az eltávolítható üvegpolc lehe-
tővé teszi a könnyed és rugalmas rendszerezést.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

55 55 55 55

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 195 l (Hűtőrész: 151 l / fagyasztórész: 44 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Ezüst / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 124,1 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
· �,�VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Szín- és anyagváltozatok:
CTP 2121 az fehér

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 195 l 
(Hűtőrész: 151 l / fagyasztórész: 44 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: FireRed(piros) / FireRed(piros)
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 124,1 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
· �,�VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 195 l 
(Hűtőrész: 151 l / fagyasztórész: 44 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: WaterBlue(kék) / WaterBlue(kék)
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 124,1 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
· �,�VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 195 l 
(Hűtőrész: 151 l / fagyasztórész: 44 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: AvocadoGreen(sárga) / Avoca-
doGreen(sárga)
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 124,1 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
· �,�VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8, 9

CTPsl 2121 
Comfort

CTPfr 2121 
Comfort

CTPwb 2121 
Comfort

CTPag 2121 
Comfort
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Szabadon álló hűtőszekrények Szabadon álló hűtőszekrények

Asztali készülékek

Italhűtő

78. oldal 79. oldal

74. oldal

80. oldal

Minél frissebb az élelmiszer, annál értékesebb az egészséges táplálkozás szem-
pontjából. A teleszkópos sínnel ellátott BioFresh rekeszek gondoskodnak a tökéletes 
klímáról, a hosszantartó frissesség érdekében. Az éppen csak 0 °C feletti hőmérséklet 
és ideális páratartalom mellett a zöldségek és gyümölcsök, halak, húsok és tejtermé-
kek lényegesen tovább megőrzik a bennük rejlő vitaminokat, ízletes aromájukat és 
étvágygerjesztő külalakjukat, mint a hagyományos hűtőrészben.

A zöldségek és gyümölcsök hosszútávú tárolásánál a páratartalom szabályozása 
fontos tényező. A BioCool rekeszekben a páratartalmat a tárolt élelmiszerek
igényeinek megfelelően lehet beállítani, így azok tovább maradnak frissek.

Hűtőkészekrényeink:  
Áttekintés
A Liebherr hűtőkészülékei technológiailag kiemelkedőek élelmiszereink frissességének 
megőrzésében. A kínálatban megtalálhatóak a klasszikus zöldségtároló rekesszel szerelt 
modellek mellett a páratartalom szabályozást lehetővé tevő BioCool tárolóval ellátott 
illetve élelmiszereink frissességének hosszútávú megőrzését biztosító BioFresh fiókos 
készülékekek széles választéka. Bármilyen kategóriában is keres biztosan megtalálja 
az ön igényeinek megfelelő készüléket a Liebherr széles szortimentjéből, legyen szó 
asztali méretű vagy akár magasabb hűtőszekrényről.
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Minél frissebb az élelmiszer, annál értékesebb az egészséges táplálkozás szempontjából. A teleszkópos sínnel ellátott 
BioFresh rekeszek gondoskodnak a tökéletes klímáról, a hosszantartó frissesség érdekében. Az éppen csak 0 °C  feletti 
hőmérséklet és ideális páratartalom mellett a zöldségek és gyümölcsök, halak, húsok és tejtermékek lényegesen tovább 
megőrzik a bennük rejlő vitaminokat, ízletes aromájukat és étvágygerjesztő külalakjukat, mint a hagyományos hűtőrészben.

A hatékony PowerCooling rendszer a frissen 
betárolt áruk gyors lehűtéséről és egyenletes 
hűtési hőmérsékletről gondoskodik az egész 
belső térben. A ventilátorba beépített Fresh- 
Air aktívszén-szűrő megtisztítja a keringő 
levegőt és megköti a kellemetlen szagokat.  
A szabályozó kényelmes emlékeztetőfunkci-
ója megmutatja, mikor kell kicserélni a szűrőt.

Az ajtóba beépített SoftSystem csillapítja a 
mozgást az ajtó zárásakor, s még akkor is 
különösen puha záródást biztosít, ha a belső 
ajtó teljesen meg van pakolva. Az ajtóba 
helyezett üvegek és élelmiszerek így nem 
esnek ki. Kb. 35°-os, illetve ennél kisebb nyi-
tási szögnél az ajtó automatikusan  bezáródik.

Szabadon álló hűtőszekrények

2,4"-os érintőelektronikával ellátott színes  
TFT-kijelző az ajtó mögött: A nagyfelbontású 
és kontrasztállományú, színes érintőképernyő 
az ajtóba került beépítésre, és a segítségével 
intuitív módon állítható be a hőmérséklet.

A BioCool doboz lehetővé teszi az élelmiszerek hosszabb tárolása érdekében szükséges nedvességszabá-
lyozást a hűtőrészben. A BioCool doboz könnyen gördülő görgőkön helyezkedik el, és a kényelmes kezelés 
mellett a tárolt áruk is jól áttekinthetők benne. A BioCool dobozban a nedvességszabályozás egy lamella 
segítségével történik.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

Bizonyos BioFresh funkciós prémium modellek 
rendelkeznek Variosafe fiókkal,amelynek  
köszönhetően a készülék belseje könnyen  
átlátható és rendszerezhető.A fiók állítható 
magasságú helyezhető el és kiválóan alkal-
mas a kisebb termékek tárolására.

Minden részletében tökéletes minőség
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Szabadon álló hűtőszekrények

A LED-es hátfal-megvilágítást a vízszintes elválasztó lemez hátsó részébe építették be. Az  energiatakarékos, 
környezetbarát és karbantartást nem igénylő LED-ek lehetővé teszik a hűtőrész hátsó részének optimális 
 megvilágítását alulról felfelé, és így homogén és magas színvonalú világítási koncepcióról gondoskodnak.

A Premium GlassLine felszereltségű belső 
tér minőségi alapanyagai és egyedi dizájnja 
rögtön szemet szúr mindenkinek. Az ajtók 
tárolópolcai kristályszórt biztonsági üveg 
 felületekkel. A felszereltséget a fedéllel ellátott 
két kivehető, átlátszó Variobox teszi teljessé.

Az új ajtókban az ajtótömítés könnyen cserél-
hető vagy tisztítható. Speciális antibakteriális 
anyagának köszönhetően megakadályozza 
a penészedést, tökéletes higiéniát tesz lehe-
tővé, s hozzájárul az élelmiszerek biztonsá-
gos tárolásához. Színe a készülék külsejével 
összhangban van.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

A zaj minimálisra csökkentése és a helytakarékosság érdekében a BluPerformance modelleknél a teljes  hűtési 
technológia a lábazatban helyezkedik el. Ez maximális teljesítményt eredményez, miközben jelentősen megnő 
a tárolási térfogat és jobb lesz az energiahatékonyság.
1. Hálózati csatlakozó hűtőkészülékek dugós csatlakozóihoz 2. Fali távolságtartó csatlakoztatása 3. Változtatható  
teljesítményű kompresszor (VCC) 4. Lábazati ventilátor abszorberrel 5. Kondenzátor 6. Kondenzvíz-tálca

Minden részletében tökéletes minőség
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Szabadon álló hűtőszekrények

1    Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

60 60

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 338 l (Hűtőrész: 314 l ebből a BioFresh rész: 133 l / fagyasztórész: 24 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Üveg előlap fekete / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 60 / 68,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 2 HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

3 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Fogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 26

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 338 l (Hűtőrész: 314 l ebből a BioFresh rész: 133 l / fagyasztórész: 24 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Üveg előlap fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 60 / 68,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 2 HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

3 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Fogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 26

KBPgb 4354 
Premium

KBPgw 4354 
Premium
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Szabadon álló hűtőszekrények

1    Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

Az ajtóba beépített SoftSystem csillapítja  
a mozgást az ajtó zárásakor, s még akkor is 
különösen puha záródást biztosít, ha a belső 
ajtó teljesen meg van pakolva. Az ajtóba 
helyezett üvegek és élelmiszerek így nem 
esnek ki.

A BioFresh rekeszek görgős síneken helyezked-
nek el és biztosítják a tökéletes környezetet az 
élelmiszerek frissességének megőrzéséhez. Az 
éppen csak 0 °C feletti hőmérséklet és ideális 
páratartalom mellett a zöldségek és gyümöl-
csök, halak, húsok és tejtermékek lényegesen 
tovább megőrzik a bennük található vitamino-
kat, ízeiket és étvágygerjesztő külsejüket, mint 
a hagyományos hűtőrészben.

60 60 60

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 338 l (Hűtőrész: 314 l ebből a BioFresh rész: 133 l / fagyasztórész: 24 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel 
felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 2 HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

3 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 26

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 367 l (Hűtőrész: 367 l ebből a BioFresh rész: 133 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel 
felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos 

fényerőnöveléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 2 HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 26

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 62 / 0,169 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 161 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 125 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

BioFresh rész
·  Ventilátor
·  LED-es megvilágítás
·  5 BioFresh rekesz teleszkópos, HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 12, 26

KBPes 4354 
Premium

KBes 4350 
Premium

BP 2850 
Premium
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Asztali készülékek fagyasztóval

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

Szabadon álló hűtőszekrények

60 55 55 50 50

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 109 / 0,296 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 297 l
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 144,7 / 60 / 63 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  SuperCool automatika

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 178 / 0,485 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 250 l (Hűtőrész: 229 l / fagyasztórész: 21 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Ezüst / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 140,2 / 55 / 63 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkockatálca
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Nemesacél rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2, 4, 8

Szín- és anyagváltozatok:
K 2814 fehér

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 139 / 0,380 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 122 l 
(Hűtőrész: 107 l / fagyasztórész: 15 l)
Zajszint: 41 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

Tojástartó
·  2 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Nettó űrtartalom: 122 l 
(Hűtőrész: 107 l / fagyasztórész: 15 l)
Zajszint: 41 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Ezüst / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 50,1 / 62

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

Tojástartó
·  2 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Nemesacél rúdfogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Nettó űrtartalom: 122 l 
(Hűtőrész: 107 l / fagyasztórész: 15 l)
Zajszint: 41 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 50,1 / 62

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

Tojástartó
·  2 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2

K 3130 
Comfort

Ksl 2814 
Comfort

TP 1414 
Comfort

Tsl 1414 
Comfort

T 1414 
Comfort
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Italhűtő

A szebb megjelenés érdekében a CMes 502 
külön szabályozható LED megvilágítással 
rendelkezik.

Belseje elegáns ezüst színű és kivehető rácsos 
polcainak köszönhetően könnyedén alakítható 
a személyes igényeknek megfelelően.  
A CMes 502 bőséges tárolási kapacitást 
biztosít, akár 60 dobozos ital vagy 27 fél 
 literes palack is elfér.

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

42,5

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 107 / 0,293 kWh
Nettó űrtartalom: 42 l
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Hőszigetelő üvegajtó rozsdamentes acél kerettel SmartSteel felület-
tel / rozsdamentes acél SmartSteel felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 61,2 / 42,5 / 45

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő, külső szabályzógombok

Hűtőrész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +2°C és +10°C állítható
·  3 tároló polc
·  LED-es megvilágítás, tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Fémrács tárolók

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Falra szerelhető
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Jobb oldali, rögzített nyitásirány
·  Zár tartozék

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  1, 2

CMes 502 



Fagyasztókészülékek
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90. oldal

94. oldal 96. oldal

98. oldal

Mindegy, hogy NoFrost, SmartFrost vagy StopFrost – a Liebherr fagyasztókészülékek 

maximális kényelmet kínálnak. Szabadon álló készülékek, asztali fagyasztószekrények 

vagy fagyasztóládák – a Liebherrnél mindenki megtalálja a neki megfelelő készüléket: 

Válasszon a különböző méretű és kivitelű készülékek közül.

Fagyasztókészülékek

Asztali fagyasztószekrények

Fagyasztóládák

A biztonságos és hosszantartó frissességet a NoFrost készülékek professzionális
minőségben garantálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja
és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az
élelmiszerek nem tudnak bederesedni.
A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a fagyasztott áru deresedését,
ezáltal sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen
simák, ezért könnyen tisztíthatók.

Az innovatív StopFrost két döntő előnyt kínál: a fagyasztótér és a fagyasztott
árú deresedése csökken, így sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra.
Ezenkívül a StopFrost-rendszerrel már nem keletkezik vákuum a ládafedél
kinyitása és becsukása után. A fagyasztóládát fáradtság nélkül lehet kinyitni.

Bizonyos készülékek működnek –15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is.

Fagyasztókészülékeink
áttekintése

Fagyasztószekrények
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Fagyasztókészülékek

A BluPerformance fagyasztók fiókjai lágyan gördülő görgőkön helyezkednek el, hogy még akkor is optimá-
lisan – kis erőkifejtés mellett – lehessen kivenni az árukat, amikor a fiókok teljesen meg vannak pakolva. Az 
áruk kényelmes kivétele vagy betárolása céljából, különösen a magasabb készülékek esetén, a felső fiók kihú-
záskor kissé lefelé billen. Elhelyezkedése és mérete miatt az alsó fiók fagylalt, fűszernövények és más kisebb 
csomagolt áruk optimális tárolására alkalmas. A fagyasztótér világítását helytakarékos módon az elektronikus 
takarópanelbe építették be.

Az állapotjelző tökéletesen illeszkedik a fagyasztó ajtajába. Így a készülék állapota szabad szemmel, zárt
ajtó mellett is egyszerűen és gyorsan áttekinthető. Kék fény jelzi, hogy a készülék megfelelően működik.
Nem megfelelő állapot esetén a kijelző pirosan villog és egy hangjelzés is hallható. Az állapotjelző az ajtó
kinyitásakor kikapcsol, ugyanakkor a LED-es belső világítás bekapcsol, hogy a fiókok megvilágítása azok
kihúzott állapotában is optimális legyen. Az ajtó bezárásakor az állapotjelző azonnal újra bekapcsol.

A biztonságos és hosszantartó frissességet a 
NoFrost készülékek professzionális minőség-
ben garantálják. Az árut a lehűtött, keringtetett 
levegő megfagyasztja és a páratartalmat 
elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes 
marad és az élelmiszerek nem tudnak bede-
resedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán 
nincs szükség leolvasztásra.

2,4"-os érintőelektronikával ellátott színes 
TFT-kijelző az ajtó mögött: A nagyfelbontású 
és kontrasztállományú, színes érintőképernyő 
az ajtóba került beépítésre, és a segítségé-
vel intuitív módon állítható be a hőmérséklet.

A FrostProtect technológia gondoskodik 
arról, hogy a fagyasztókészülékek tökéletesen 
működ jenek még alacsony, akár –15 °C-os, 
környezeti hőmérséklet esetén is. Ha a környe-
zeti hőmérséklet +10 °C alá csökken a készü-
lékek akkor is hatékonyan működnek, tehát nyu-
godtan elhelyezhetőek fűtetlen helyiségekben 
például garázsban.

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső  
tér és a fagyasztott áru deresedését, ezáltal 
 sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra.
A belső falak különlegesen simák, ezért 
 könynyen tisztíthatók.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

Minden részletében tökéletes minőség
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Fagyasztókészülékek

Az automatikus SuperFrost funkció által a  
fagyasztás egyszerű és energiatakarékos. 
A készülék a hőmérsékletet gyorsan –32 °C-ra 
csökkenti, ezzel megfelelő környezetet biz-
tosítva az élelmiszerek vitamintartalmának és 
ízének megőrzéséhez.

A BluPerformance fagyasztók fiókjai könnyen 
nyithatóak a görgős megoldásnak köszönhe-
tően. VarioSpace: a fiókok, és a köztük lévő 
üveg polcok eltávolíthatóak ezzel gyorsan 
extra tárhelyet nyerhetünk.

A áttekinthetőség érdekében a kezelő-, és 
ellenőrző funkciókat a prémium sorozat 
fagyasztóládáinál a foganytúba integráltuk.  
A MagicEye digitális kijelző 1 °C-os pontos-
sággal tájékoztat a fagyasztótér hőmérsékle-
téről. 

Az átlátszó fagyasztófiókok kiváló minőségű teleszkópos síneken fekszenek, így még teli állapotukban is 
könnyedén kihúzhatóak. A FrostSafe teljesen zárt fiókjai megakadályozzák a hideg levegő kiszivárgását az 
energiatakarékos működés érdekében.

Ha nem használja ki a fagyasztó egészét, 
a fel nem használt fiókok kirekeszthetőek 
a fagyasztási folyamatból a kiegészítőként 
elérhető Vario Energy-Saving panellel.  
Az energiafogyasztás így akár 50 %-kal 
 csökkenthető.

A zaj minimálisra csökkentése és a helytakarékosság érdekében a BluPerformance modelleknél a teljes 
 hűtési technológia a lábazatban helyezkedik el. Ez maximális teljesítményt eredményez, miközben jelentősen 
megnő a tárolási térfogat és jobb lesz az energiahatékonyság.

1. Hálózati csatlakozó hűtőkészülékek dugós csatlakozóihoz 2. Fali távolságtartó csatlakoztatása 3. Változtatható  
teljesítményű kompresszor (VCC) 4. Lábazati ventilátor abszorberrel 5. Kondenzátor 6. Kondenzvíz-tálca

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

Minden részletében tökéletes minőség
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Fagyasztókészülékek

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő, BluPerformance készülékeknél kb 1,5 cm-rel. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

70 6070 60

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 293 / 0,802 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 345 l
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 194,7 / 69,7 / 75 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  LED-Hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  8 fiók, VarioSpace
·  Elülső panelba integrált világítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 25 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 26 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 27

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 168 / 0,458 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 268 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel 
felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4" -os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  8 fiók, ebből 7 kihúzó görgőkön, VarioSpace
·  Fedeles jégkockatálca
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélheto ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 10, 26, 27

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 268 / 0,733 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 299 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 175,1 / 69,7 / 75 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  LED-Hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók, VarioSpace
·  Elülső panelba integrált világítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 25 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 24 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 27

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 245 / 0,670 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 257 l
Zajszint: 41 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 184,1 / 60 / 63 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  8 fiók, ebből 1 rekesz fűszernövényeknek és bogyós gyümölcsöknek, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 20 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 10, 27

GN 4113 
Comfort

GNPes 4355 
Premium

GN 3613 
Comfort

GNP 3013 
Comfort
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Fagyasztókészülékek

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

60 60 60 60 60

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 312 / 0,854 kWh
Nettó űrtartalom: 257 l
Zajszint: 41 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 184,1 / 60 / 63

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  8 fiók, ebből 1 rekesz fűszernövényeknek és bogyós gyümölcsöknek, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 20 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 10

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 287 / 0,784 kWh
Nettó űrtartalom: 221 l
Zajszint: 41 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 164,4 / 60 / 63

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók, ebből 1 rekesz fűszernövényeknek és bogyós gyümölcsöknek, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 10

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 206 / 0,563 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 185 l
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel /  
ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 144,7 / 60 / 63 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos 

elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  6 fiók, ebből 1 rekesz fűszernövényeknek és bogyós 

gyümölcsöknek, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 16 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Nemesacél rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a 

szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 10, 27

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 206 / 0,563 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 185 l
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 144,7 / 60 / 63 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos 

elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  6 fiók, ebből 1 rekesz fűszernövényeknek és bogyós 

gyümölcsöknek, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 16 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a 

szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 10, 27

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 262 / 0,716 kWh
Nettó űrtartalom: 185 l
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 144,7 / 60 / 63

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos 

elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  6 fiók, ebből 1 rekesz fűszernövényeknek és bogyós 

gyümölcsöknek, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 16 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a 

szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 10, 27

GN 3023 
Comfort

GN 2723 
Comfort

GNPef 2313 
Comfort

GNP 2313 
Comfort

GN 2323 
Comfort
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Fagyasztókészülékek

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

60 60 60

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 206 / 0,562 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 224 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 
164,4 / 60 / 63,2 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, 

nyomógombos elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 28 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 22 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a 

szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 10

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 191 / 0,522 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 190 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 
144,7 / 60 / 63,2 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, 

nyomógombos elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  6 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 22 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a 

szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 10

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 175 / 0,479 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 156 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 125 / 60 / 63,2 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, 

nyomógombos elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  5 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 19 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú görgők hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl, görgők a 

szállításhoz hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9, 10

GP 2733 
Comfort

GP 2433 
Comfort

GP 2033 
Comfort
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Asztali fagyasztószekrények

1    A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

Az innovatív StopFrost két döntő előnyt kínál: a fagyasztótér és a fagyasztott árú deresedése csökken,  
így sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra. Ezenkívül a StopFrost-rendszerrel már nem keletkezik vákuum  
a ládafedél kinyitása és becsukása után. A fagyasztóládát fáradtság nélkül lehet kinyitni.

Fagyasztóládák

A teljes vezérlés a fagyasztóláda fogantyú-
jába simulva kapott helyet. 
Amint az élelmiszer teljesen lefagy, az auto-
matikus SuperFrost funkciónak köszönhetően 
a készülék visszakapcsol normál üzemmódba.

A fagyasztóláda fedélbe integrált világítás
gondoskodik az optimális megvilágításról és
megkönnyíti a tárolt, fagyasztott árú áttekin-
tését. Ládáink háza és fedele acéllemezből 
készül, amelyet a korrózió elkerülése végett 
porszórt festékréteggel fedünk be.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

Minden részletében tökéletes minőség

60 55 55

Energiahatékonysági osztály: K ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 100 / 0,273 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 103 l
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 
85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 23 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9

Energiahatékonysági osztály: n ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Nettó űrtartalom: 103 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 
85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 23 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Nettó űrtartalom: 98 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85,1 / 55,3 / 62,4

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, 

nyomógombos elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  8, 9

GP 1486 
Premium

GP 1376 
Premium

G 1213 
Comfort
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Fagyasztóládák

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6a-nak megfelelően.

165 137 129 100 76

GT 6122 
Comfort

GT 4932 
Comfort

GT 4232 
Comfort

GT 3032 
Comfort

GT 2122 
Comfort

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 388 / 1,062 kWh
Nettó űrtartalom: 572 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 91,5 / 165,3 / 80,9

Vezérlés
·  Elektronikus vezérlő a láda fogantyújában, nyomógombos elektronika
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai

Fagyasztórész 4
·  Rezgésmentes, csendes és könnyen tisztítható rejtett kondenzátor
·  Belső megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 59 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 33 kg
·  Vízelvezető
·  Kivehető fagyasztótálcából álló válaszfal, mely vízfelfogó tálcaként is használható
·  3 befüggeszthető kosár alapfelszerelés ként, 13 utólag rendelhető

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonomikus rúdfogantyú

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  9, 10, 28, 29

Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 273 / 0,747 kWh
Nettó űrtartalom: 445 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 91,5 / 137,8 / 80,9

Vezérlés
·  Elektronikus vezérlő a láda fogantyújában, nyomógombos elektronika
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai

Fagyasztórész 4
·  Rezgésmentes, csendes és könnyen tisztítható rejtett kondenzátor
·  Belső megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 66 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 31 kg
·  Vízelvezető
·  Kivehető fagyasztótálcából álló válaszfal, mely vízfelfogó tálcaként is használható
·  2 befüggeszthető kosár alapfelszerelés ként, 11 utólag rendelhető

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonomikus rúdfogantyú

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  9, 10, 28, 29

Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 247 / 0,675 kWh
Nettó űrtartalom: 380 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 91,5 / 129,4 / 76

Vezérlés
·  Elektronikus vezérlő a láda fogantyújában, 

nyomógombos elektronika
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai

Fagyasztórész 4
·  Rezgésmentes, csendes és könnyen tisztítható 

rejtett kondenzátor
·  Belső megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 64 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 29 kg
·  Vízelvezető
·  Kivehető fagyasztótálcából álló válaszfal, mely 

vízfelfogó tálcaként is használható
·  2 befüggeszthető kosár alapfelszerelés ként, 

8 utólag rendelhető

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonomikus rúdfogantyú

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  9, 10, 28, 29

Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 209 / 0,570 kWh
Nettó űrtartalom: 284 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 91,5 / 100,4 / 76

Vezérlés
·  Elektronikus vezérlő a láda fogantyújában, 

nyomógombos elektronika
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai

Fagyasztórész 4
·  Rezgésmentes, csendes és könnyen tisztítható 

rejtett kondenzátor
·  Belső megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 54 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 27 kg
·  Vízelvezető
·  Kivehető fagyasztótálcából álló válaszfal, mely 

vízfelfogó tálcaként is használható
·  2 befüggeszthető kosár alapfelszerelés ként, 

5 utólag rendelhető

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonomikus rúdfogantyú

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  9, 10, 28, 29

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 219 / 0,598 kWh
Nettó űrtartalom: 193 l
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 91,5 / 75,9 / 76

Vezérlés
·  Elektronikus vezérlő a láda fogantyújában, 

nyomógombos elektronika
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai

Fagyasztórész 4
·  Rezgésmentes, csendes és könnyen tisztítható 

rejtett kondenzátor
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 36 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 20 kg
·  Vízelvezető
·  Kivehető fagyasztótálcából álló válaszfal, mely 

vízfelfogó tálcaként is használható
·  2 befüggeszthető kosár alapfelszerelés ként, 

2 utólag rendelhető

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonomikus rúdfogantyú

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  9, 10, 28, 29
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A hűtőszekrények tökéletesen kombinálhatók további hűtő- és fagyasztókészülé-
kekkel, valamint borhűtőkkel, így különböző beépítési méretű egyedi Frissesség-
központok alakíthatók ki. Képünkön például egy BioFresh hűtőszekrény (IKB 3560) 
és egy fagyasztószekrény (SIGN 3576) kombinációja látható.

A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 112 – 113. oldalon találhatók.
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Modellcsoportjaink
Beépíthető hűtőszekrények

A készülékek minden gond nélkül beépíthetők a bútorajtó 
mögé, így tökéletesen integrálhatók a konyhába. A készü-
lék beépítésével optikailag egységes konyhaképet kapunk. 
Vegyük figyelembe a bútorajtó különféle szerelési módjait:

A Fixen rögzített ajtótechnika (1)

A bútorajtó a hűtő szekrény ajtajához közvetlenül (fixen) 
kerül rögzítésre, a kivetőpántot a készülék tartalmazza.

A csúszózsanéros ajtótechnika (2)

A bútorajtó a szekrényhez kerül rögzítésre kivetőpánt segít-
ségével és egy sín köti össze a hűtőszekrény ajtajával. 
Nyitásnál és zárásnál a bútorajtó a sín mentén csúszik.

Integrálható, pult alá építhető készülékek

Annak köszönhetően, hogy a hűtő-, és fagyasztó készülék 
a konyhapult alá építhető, külsőleg egységes konyhafront 
jön létre. Fixen rögzített ajtótechnika esetében a hűtőszek-
rény ajtaja és a bútorajtó egymáshoz rögzítésre kerül. 
A levegő be- és kiáramlása a készülék alvázán keresztül 
történik, így a munkalapba nem kell szellőzőrácsot építeni. 
A Vario-alváz magassága és mélysége hozzáállítható 
a konyhabútorhoz.

Frissességközpont 125. oldal

Hűtő-fagyasztó kombinációk 128. oldal

Hűtőszekrények 146. oldal 151. oldal 153. oldal 154. oldal

Fagyasztószekrények 162. oldal 163. oldal 163. oldal

Hűtőszekrények 166. oldal

Fagyasztószekrények 169. oldal

Találja meg az Önnek megfelelő beépíthető és aláépíthető hűtőszekrényt
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LED – A tökéletes  
megvilágításhoz
A Premium BioFresh modellek kiváló minőségű LED világítással 
rendelkeznek a készülék egy vagy mindkettő oldalán modelltől 
függően. A LED oszlopok finom szaténos burájuknak köszönhe-
tően egyenletesen, szolid és elegáns fénnyel világítják meg a 
belső teret. A készülék kinyitásakor a világítás automatikusan 
bekapcsol. A LED oszlopokat úgy tervezték, hogy azok lehetővé 
tegyék az üvegpolcok beállítását is.

A Premium BioFresh modellekben a LED-
es megvilágítás a vízszintes elválasztó 
lemezben található, a Biofresh fiókok 
tökéletes megvilágításának érdekében.

A fagyasztó rekesz megvilágítása Prémium 
hűtő-fagyasztó kombinációk esetén:
Egy LED van közvetlenül elhelyezve a 
fagyasztókeret felett, hogy kinyitáskor 
 jobban látható legyen a fiók tartalma.
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Maximális kényelem a 
belső kialakításában
A különleges belső kialakításnak köszönhetően minden Liebherr 
készülék falát rendkívül könnyű tisztítani. A polctartó oszlopok 
lehetővé teszik a biztonsági üvegpolcok kényelmes elhelyezését 
és variálhatóságát. Egyes Premium BioFresh modellekben a  
VarioSafe ideális hely kisebb élelmiszerek, tubusok, üveges 
 termékek tárolására.

A két kivehető VarioBox megkönnyíti
a kis élelmiszerek rendszerezését, 
 tárolását és átláthatóságát.

Az osztott üvegpolc egyik fele a másik 
alá helyezhető, így rugalmasabb tárolást 
és a magasabb tárolóedények elhelyezé-
sét teszi lehetővé.

A prémium GlassLine ajtópolcok biz-
tonsági matt biztonsági üveggel, állítható 
palacktartóval rendelkeznek és külön-
böző magasságokban helyezhetőek el 
az egyedi igényeknek megfelelően.
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Élelmiszer és bor  
központ
Számos Liebherr beépített készülék helyezhető el egymás mellé 
vagy egymásra. Ez lehetővé teszi, hogy létrehozza a saját 
hűtő-fagyasztó, hűtőszekrény, fagyasztó és borhűtő készülékből 
álló kompozícióját. Bármely Side-by-Side feliratú készülék lehet 
első eleme a tökéletes kombinációnak, amely megfelel az ön 
konyhakoncepciójának.

Így élvezheti a Liebherr készülékek összes előnyét egy helyen: 
tartsa frissen élelmiszereit a BioFresh használatával, fogyassza 
borait a tökéletes hőmérsékleten, használja ki hűtőszekrénye 
nagy kapacitását és élevezze ki a NoFrost fagyasztókészülék 
leolvasztásmentes technológiáját.

Válogassa össze a saját elképzeléseinek megfelelő kombinációt: hűtőkészülék 
(IKP1660), NoFrost fagyasztó (IGN1664), 2 zónás borhűtő (EWTgb1683) valamint  
egy teljes BioFresh készülék (SIBP1650).

További információk a Side-by-Side koncepciókkal kapcsolatban a 112 – 113. oldalon.
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Így állíthatja össze egyedi
Frissességi központját.

Side-by-Side koncepció

Annak elkerülésére, hogy az alacsony (0 °C 
és annál hidegebb) hőmérsékletű, vagy 
nagy hőmérsékleti gradiensű készülékek, 
mint például egy fagyasztó, valamint egy 
hűtőszekrény között kondenzvíz-lecsapó-

dás alakuljon ki, a Side-by-Side Liebherr készülékek oldal-
falába egy fűtőelemet építettek. Így a különböző Liebherr 
modellek gond nélkül kombinálhatók horizontálisan, multi-
funkcionális Frissességközpontok kialakításához. Így min-
den készülék és konyhabútor is tökéletesen védve marad.

IGS 1624
IGN 1664

SIBP 1650

Fagyasztók fűtőszállal ellátott tetővel

A 72 és 88 cm beépítési magasságú fagyasztó készülékek-
nél a fűthető mennyezet lehetővé teszi, hogy az egyes készü-
lékek fölé tetszőleges beépítési magasságú hűtőt, borhűtőt 
helyezzünk el.

Például:
IKB 2720 hűtőszekrény +
IGN 1664 fagyasztó

Kétoldalt fűtőszállal ellátott oldalfalak

A 140 és 178 cm beépítési magasságú SIGN fagyasztó-
készülékeknél a kétoldali, fűthető oldalfalak lehetővé teszik, 
hogy az egyes készülékek mellé mindkét oldalon tetszőle-
ges beépítési magasságú készülékeket helyezzünk el.

SIGN 3556
SIGN 3576

SIGN 2756

Fűtőszállal ellátott tető és oldalfalak

Az SIBP 1650-es teljes Biofresh készüléknél a fűthető meny-
nyezet és oldalfalak lehetővé teszik,hogy a készülék fölé tet-
szőleges magasságú készüléket helyezzünk el, valamint 
mindkét oldalon akár 178 cm magasságú készülék is beépít-
hető.

Kombinációra példa:
IKB 3560 BioFresh hűtőszekrény +
SIGN 3576 fagyasztókészülék +
EWTdf 3553 bortemperáló szekrény

Például:
IKBP 1660 hűtőszekrény + 
EWTDF 1653 borhűtő +
IGN 1664 fagyasztó + 
SIBP 1650 teljes BioFresh készülék

tóltól

tóltól



ICBN 3386

Beépíthető hűtő-fagyasztó 
kombinációk
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A Liebherr beépíthető készülékeinek széles választékával megoldást kínál az ön bármi-
lyen igényeire. Új készülék vásárlásakor, olyan innovatív megoldások közül választhat, 
mint a BioFresh és a BioCool vagy a NoFrost és a SmartFrost. Miután az alapvető funk-
ciókat tekintve meghatározta igényeit, válassza ki azt a készüléket, amely illeszkedik és 
passzol a konyhájához.

Hűtő-fagyasztó kombinációink: 
Áttekintés

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

Minél frissebb az élelmiszer, annál értékesebb az egészséges táplálkozás szem-
pontjából. A teleszkópos sínnel ellátott BioFresh rekeszek gondoskodnak a tökéletes 
klímáról, a hosszantartó frissesség érdekében. Az éppen csak 0 °C feletti hőmér-
séklet és ideális páratartalom mellett a zöldségek és gyümölcsök, halak, húsok és 
tejtermékek lényegesen tovább megőrzik a bennük rejlő vitaminokat, ízletes aromá-
jukat és étvágygerjesztő külalakjukat, mint a hagyományos hűtőrészben.

A zöldségek és gyümölcsök hosszútávú tárolásánál a páratartalom szabályozása 
fontos tényező. A BioCool rekeszekben a páratartalmat a tárolt élelmiszerek
igényeinek megfelelően lehet beállítani, így azok tovább maradnak frissek.

A biztonságos és hosszantartó frissességet a NoFrost készülékek professzionális 
minőségben garantálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és 
a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az élelmi-
szerek nem tudnak bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs szükség 
leolvasztásra.

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a fagyasztott áru deresedését, 
ezáltal sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen 
simák, ezért könnyen tisztíthatók.

133. oldal

124. oldal

131. oldal

129. oldal
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

A belső tér minőségi összhatását az előkelő
GlassLine biztonsági üveges felszerelés teszi
teljessé. A matt üvegből készült, minőségi rozs-
damentes acél élzárásokkal ellátott rakódó 
felületek karcállóak és könnyen tisztíthatóak. 
Az alátolható elválasztó üvegpolc pedig külö-
nösen nagy rugalmasságot nyújt.

A hatékony PowerCooling rendszer a frissen
betárolt áruk gyors lehűtéséről és egyenletes
hűtési hőmérsékletről gondoskodik az egész
belső térben. A ventilátorba beépített FreshAir
aktívszén-szűrő megtisztítja a keringő levegőt és
megköti a kellemetlen szagokat. A szabályozó
kényelmes emlékeztetőfunkciója megmutatja,
mikor kell kicserélni a szűrőt.

A hűtő-fagyasztó kombinációkban lévő 
DuoCooling rendszerrel a hőmérséklet, a 
két teljesen külön szabályozható hűtőkörnek 
köszönhetően, a hűtő-, illetve fagyasztórészben 
egymástól függetlenül, precízen szabályozható. 
A DuoCooling rendszer kiküszöböli a hűtő- és 
fagyasztórész közti levegőcserét, megszűntetve 
ezzel az élelmiszerek illatátvételét és kiszáradását.

Az elegáns és precíz Premium elektronika és
az innovatív Touch kezelési felület biztosítja  
a választott hőmérsékletek pontos betartását.
A Touch kezelőfelület finom érintésével minden
funkció egyszerűen és kényelmesen beállítható.
A hőmérséklet a MagicEye LCD-kijelzőn keresz-
tül könnyen leolvasható.

A BioFresh nem más, mint a zöldségek, gyümölcsök, hús- és tejtermékek hosszan tartó tárolását biztosító
technológia. Éppen 0° feletti hőmérséklet és ideális páratartalom együttes biztosítása esetén ugyanis sok
élelmiszer lényegesen tovább megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket, például a vitaminokat és 
ásványi anyagokat, mint a normál hűtőtérben való tároláskor.

A Side-by-Side koncepcióval, a készülékek 
közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, 
lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, 
borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfele-
lően gond nélkül kombinálhatóak legyenek.

További információk a Side-by-Side koncepció-
val kapcsolatban a 112 – 113. oldalon.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

A BioFresh témáról még többet
megtudhat a biofresh.liebherr.com oldalon

Minden részletében tökéletes minőség
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Az egyik innovatív felszerelés a prémium sorozat BioFresh-rekeszei felett található variálható palacktároló. 
Az integrált üveglap használható tároló polcként, vagy az alatta található palacktárolót használva, palackok 
tárolására, attól függően, éppen melyikre van szükség.

Karbantartást nem igényel, helytakarékos 
és energiahatékony: A belső tér tökéletes 
megvilágításáról hosszú élettartamú LED-ek 
gondoskodnak. Az alacsony hőkibocsátásnak 
köszönhetően mindig tökéletes tárolási feltétele-
ket biztosítanak a friss élelmiszerek számára.

A BioCool-rekesz lehetővé teszi a páratartalom 
szabályozását a hűtőrészben, hogy a zöldsé-
gek és gyümölcsök megőrizzék frissességüket. 
A rekesz a könnyű átláthatóság és kényelmes 
kezelés érdekében kisellenállású görgőkön 
siklik. A páratartalom egy tolóretesszel szabá-
lyozható.

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyaszt-
ja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér 
mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem 
tudnak bederesedni. A NoFrost készülékeknél 
egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

A NoFrost témáról még többet megtud-
hat a nofrost.liebherr.com oldalon

A könnyen átlátható Comfort-elektronika bizto-
sítja a kiválasztott hőmérséklet pontos betartá-
sát. A beállításokat kényelmesen, nyomógombok 
segítségével lehet elvégezni. A hűtő- és a 
fagyasztórész hőmérséklete a MagicEye-ban 
olvasható le, az LCD-kijelző számkijelzésén 
keresztül.

A stílusos vajtartó könnyen hozzáférhető, teteje 
eltávolítható és kinyitható akár egy kézzel, vala-
mint törésbiztos, mosogatógépben mosható, 
illetve tökéletesen illik minden Liebbher készülék 
polcára.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

Minden részletében tökéletes minőség
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A Liebherr automatikus IceMaker jégkockakészítőjével minden alkalomra rendelkezésre állnak a legjobb 
minőségű jégkockák. Akár egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára, a különösen nagy fiókban minden 
alkalomra van elegendő jégkocka. Ha a hálózati víz minősége gyenge, vagy nincs lehetőség bekötésre, az 
ICN3386-as készülék IceMaker-e egy víztartályhoz csatlakozik amely 1,2 literes kapacitással és praktikus 
fogantyúval rendelkezik, valamint könnyen eltávolítható és feltölthető.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

A szétcsúsztatható tojástartó kialakításának 
köszönhetően alkalmas akár 20 darab
csirketojás vagy 28 darab fürjtojás tárolására.
A tojások hosszabb eltarthatóságának érde-
kében javasolt a tojást fejjel lefelé tárolni, 
vagy az egész tojástartót a BioFresh fiók 
FlexSystem rendszerébe helyezni alacsony 
páratartalom beállítása mellett.

A Premium BioFreshkészülékekben a BioFreshrekeszeket a továbbfejlesztett SoftTelescopicrendszerrel láttuk 
el. Segítségével a rekeszek 90°-os szögben, teljesen kihúzhatók. A rendszer nagy előnye, hogy a rekszek 
egyenletes sebességgel, a becsapódás erejét csökkentve, automatikusan csukódnak be.

A Biofresh és BioCool fiókokhoz alkalmas 
FlexSystem gondoskodik az élelmiszerek 
 rendezettebb tárolásáról, átláthatóságáról.  
Például, a gyümölcsök és a zöldségek jól 
elkülöníthetve, vagy az egyes élelmiszerek fel-
használásuk időpontja szerint külön tárolható-
ak. A FlexSystem minden alkatrésze könnyen 
tisztítható és mosogatógépben mosható.

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csilla-
pítja az ajtó becsapódásának erejét, egyenle-
tes és zajmentes záródást biztosítva az 
ajtótárolópolcok jelentős megterheltsége 
 esetén is.
A pántnak hála 30°-nál kisebb szögben 
 nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

A jégkocka-tálcát vízzel való feltöltése egy-
szerű köszönhetően a kényelmes töltőnyílásnak. 
A fedő szorosan zár, így a tálca könnyen 
betehető és kivehető anélkül, hogy a víz 
 kiömölne.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

Minden részletében tökéletes minőség
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A belső tér LED világítóoszlopokkal rendel-
kezik,melyek a készülék két belsőoldalán  
futnak végig így biztosítják a készülékek bel-
sejének tökéletes világítását. Az elegáns és 
magas minőséget képviselő GlassLine polcok 
szabadon állíthatóak az egyedi igényeknek 
megfelelően.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

Kombinált megoldás a tárolásra minden 
Premium BioFresh modellben:
A palacktároló polc elrejthető az üvegpolc 
alatt, illetve fordítva, attól függően melyik van 
használatban. 

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

20391

ECBN 6256 
PremiumPlus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Nettó űrtartalom: 471 l (Hűtőrész: 357 l ebből a BioFresh rész: 68 l / fagyasztórész: 114 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5
Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon és LED-es mennyezetvilágítás
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken mindkettő HydroSafe-ről 

DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
·  IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,3 kg
·  Jégkockakészlet: 2,7 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 40 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Bal oldali, rögzített  /  jobb oldali, rögzített nyitásirány

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 32, 33
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

A kihúzható fagyasztófiókok kiváló minőségű 
teleszkópos síneken fekszenek, könnyedén 
kihúzhatóak még teli állapotukban is. A fiók 
nagy tárolókapacitást biztosít, egy darabból 
álló belső része pedig könnyen eltávolítható 
és tisztítható.

A Liebherr automatikus IceMaker jégkocka-
készítőjével minden alkalomra rendelkezésre 
állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár 
egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára, 
a különösen nagy fiókban minden alkalomra 
van elegendő jégkocka.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

20391 20376

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 410 / 1,121 kWh
Nettó űrtartalom: 471 l (Hűtőrész: 357 l ebből a BioFresh rész: 68 l / fagyasztórész: 114 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5
Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon és LED-es 

mennyezetvilágítás
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó 

síneken mindkettő HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  2 fiók teleszkópos automatikus 

behúzással
·  IceMaker Vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,3 kg
·  Jégkockakészlet: 2,7 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 40 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

11 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Két féle ajtónyitással rendelhető: 

Jobbra nyíló ajtóval: ECBN 6156-001 
Balra nyíló ajtóval: ECBN 6156-617

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  08, 09

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 287 / 0,785 kWh
Nettó űrtartalom: 379 l (Hűtőrész: 276 l ebből a BioFresh rész: 57 l / fagyasztórész: 103 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 61
Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 1 

osztható
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó 

síneken mindkettő HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  2 fiók teleszkópos automatikus 

behúzással
·  IceMaker Vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,0 kg
·  Jégkockakészlet: 2,7 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 30 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

12 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Két féle ajtónyitással rendelhető: 

Jobbra nyíló ajtóval: ECBN 5066-001 
Balra nyíló ajtóval: ECBN 5066-617

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 32, 33

ECBN 6156 
PremiumPlus

ECBN 5066 
PremiumPlus
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 
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Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 235 / 0,643 kWh
Nettó űrtartalom: 237 l (Hűtőrész: 175 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 62 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, variálható tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 

1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 232 / 0,633 kWh
Nettó űrtartalom: 233 l (Hűtőrész: 176 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtároló doboz

·  3 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 1 HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, ebből 1 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  IceMaker Vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
·  Jégkockakészlet: 1,0 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 34

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 236 / 0,644 kWh
Nettó űrtartalom: 238 l (Hűtőrész: 176 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 62 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtároló doboz

·  3 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 1 HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 34

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: K
Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Nettó űrtartalom: 261 l (Hűtőrész: 204 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtároló doboz

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 1 HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, ebből 1 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 27 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 34

ICBN 3324 
Comfort

ICBN 3386 
Premium

ICBN 3376 
Premium

ICBP 3266 
Premium
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 
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ICN 3386 
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 225 / 0,615 kWh
Nettó űrtartalom: 248 l (Hűtőrész: 191 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtároló doboz

·  5 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  LED-fényoszlop bal oldalon
·  1 BioCool-Box teleszkópos LED-es 

megvilágítás

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, ebből 1 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  IceMaker Víztartállyal
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
·  Jégkockakészlet: 1,0 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34

ICBS 3324 
Comfort

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 240 / 0,655 kWh
Nettó űrtartalom: 255 l (Hűtőrész: 175 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 80 l)
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, variálható tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 

1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

11 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34, 35

ICBS 3224 
Comfort

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 232 / 0,635 kWh
Nettó űrtartalom: 261 l (Hűtőrész: 204 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, variálható tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 

1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34, 35

ICN 3376 
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,628 kWh
Nettó űrtartalom: 255 l (Hűtőrész: 193 l / fagyasztórész: 62 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtároló doboz

·  5 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  LED-fényoszlop bal oldalon
·  1 BioCool-Box teleszkópos LED-es 

megvilágítás

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 
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ICS 3334 
Comfort

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 235 / 0,642 kWh
Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

ICS 3234 
Comfort

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 228 / 0,622 kWh
Nettó űrtartalom: 281 l (Hűtőrész: 224 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

178178 178 178

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 217 / 0,593 kWh
Nettó űrtartalom: 281 l (Hűtőrész: 224 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Nettó űrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 62 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 224 / 0,611 kWh
Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: K
Energiafogyasztás év / 24 h: 125 / 0,342 kWh
Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)
Zajszint: 31 dB(A) Silent
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

ICUS 3224 
Comfort

ICUNS 3324 
Comfort

ICUS 3324 
Comfort

ICP 3334 
Comfort

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 23 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34



Side 
by

Side

IKB 3560

Beépíthető hűtőszekrények

A hűtőszekrények tökéletesen kombinálhatók további hűtő- és fagyasztókészülékekkel, 
valamint borhűtőkkel, így különböző beépítési méretű egyedi Frissességközpontok alakíthatók ki. 
Képünkön például egy BioFresh hűtőszekrény (IKB 3560) és egy fagyasztószekrény (SIGN 3576) 
kombinációja látható.

A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 112 – 113. oldalon találhatók.
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Hűtőszekrényeink:  
Áttekintés

Beépíthető hűtőszekrények

Minél frissebb az élelmiszer, annál értékesebb az egészséges táplálkozás szem-
pontjából. A teleszkópos sínnel ellátott BioFresh rekeszek gondoskodnak a tökéletes 
klímáról, a hosszantartó frissesség érdekében. Az éppen csak 0 °C feletti hőmér-
séklet és ideális páratartalom mellett a zöldségek és gyümölcsök, halak, húsok és 
tejtermékek lényegesen tovább megőrzik a bennük rejlő vitaminokat, ízletes aromáju-
kat és étvágygerjesztő külalakjukat, mint a hagyományos hűtőrészben.

A zöldségek és gyümölcsök hosszútávú tárolásánál a páratartalom szabályozása 
fontos tényező. A BioCool rekeszekben a páratartalmat a tárolt élelmiszerek 
igényeinek megfelelően lehet beállítani, így azok tovább maradnak frissek.

A Liebherr hűtőkészülékei technológiailag kiemelkedőek élelmiszereink frissességének 
megőrzésében. A kínálatban megtalálhatóak a klasszikus zöldségtároló rekesszel  
szerelt modellek mellett a páratartalom szabályozást lehetővé tevő BioCool tárolóval 
ellátott illetve élelmiszereink frissességének hosszútávú megőrzését biztosító BioFresh 
fiókos készülékekek széles választéka. Bármilyen kategóriában is keres biztosan  
megtalálja az ön igényeinek megfelelő készüléket a Liebherr széles szortimentjéből, 
legyen szó asztali méretű vagy akár magasabb hűtőszekrényről.

146. oldal

150. oldal
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A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Beépíthető hűtőszekrények

A nagy teljesítményű PowerCooling rendszer 
a frissen betárolt áruk gyors lehűtéséről és 
egyenletes hűtési hőmérsékletről gondoskodik 
az egész belső térben. Az ajtóba épített érzé-
kelő kikapcsolja a ventilátort amikor az ajtó 
kinyitódik, hogy így is energiát tudjon megta-
karítani. 

Bizonyos Premium BioFresh modellek rendel-
keznek VarioSafe fiókkal, amely rendszerezi 
és áttekinthetővé teszi a behelyezett élelmisze-
reket. A fiók magassága állítható és ideális 
helyet biztosít kisebb termékek tárolására.

A stílusos vajtartó könnyen hozzáférhető, tete-
je eltávolítható és kinyitható akár egy kézzel, 
valamint törésbiztos, mosogatógépben mos-
ható, illetve tökéletesen illik minden Liebbher 
készülék polcára.

A Side-by-Side koncepcióval, a készülékek 
közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, 
lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr 
hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek 
megfelelően gond nélkül kombinálhatóak 
legyenek.
További információk a Side-by-Side koncepci-
óval kapcsolatban a 112 – 113. oldalon.

A BioFresh nem más, mint a zöldségek, gyümölcsök, hús- és tejtermékek hosszan tartó tárolását biztosító techno-
lógia. Éppen 0 °C feletti hőmérséklet és ideális páratartalom együttes biztosítása esetén ugyanis a legtöbb  
élelmiszer lényegesen tovább megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket, például a vitaminokat és ásványi 

anyagokat, mint a normál hűtőtérben való tároláskor. 
Az elegáns Premium- elektronika biztosítja a pontos hőmérséklet szabályozást. A beállításokat kényelmesen, 
érintőgombok segítségével lehet elvégezni. A hőmérséklet pedig MagicEye LCD kijelzőről olvasható le.

További információk a BioFreshről a 
www.biofresh.liebherr.com oldalon.

Minden részletében tökéletes minőség
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A két kivehető VarioBox megkönnyíti a kis élelmiszerek rendszerezését, tárolását és átláthatóságát.  
A VarioBox fiókok kialakításuknak köszönhetően stabilak és kinyitásukkor sem tudnak kiesni a helyükről.

A Biofresh és BioCool fiókokhoz alkalmas FlexSystem gondoskodik az élelmiszerek rendezettebb tárolásá-
ról, átláthatóságáról. Például, a gyümölcsök és a zöldségek jól elkülöníthetve, vagy az egyes élelmiszerek 
 felhasználásuk időpontja szerint külön tárolhatóak. A FlexSystem minden alkatrésze könnyen tisztítható és 
mosogatógépben mosható.

A Premium BioFreshkészülékekben a BioFreshrekeszeket a továbbfejlesztett SoftTelescopicrendszerrel láttuk 
el. Segítségével a rekeszek 90°-os szögben, teljesen kihúzhatók. A rendszer nagy előnye, hogy a rekszek 
egyenletes sebességgel, a becsapódás erejét csökkentve, automatikusan csukódnak be.

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csilla-
pítja az ajtó becsapódásának erejét, így 
egyenletes és zajmentes záródást biztosít 
még abban az esetben is ha az ajtópolcok 
jelentősen meg vannak terhelve. A pántnak 
hála a 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott 
ajtó automatikusan bezárul.

A szétcsúsztatható tojástartó kialakításának 
köszönhetően alkalmas akár 20 darab csir-
ketojás vagy 28 darab fürjtojás tárolására.  
A tojások hosszabb eltarthatóságának érde-
kében javasolt a tojást fejjel lefelé tárolni, 
vagy az egész tojástartót a BioFresh fiók 
FlexSystem rendszerébe helyezni alacsony 
páratartalom beállítása mellett.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Beépíthető hűtőszekrények

Minden részletében tökéletes minőség
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Beépíthető hűtőszekrények

A BioCool-rekesz lehetővé teszi a páratartalom szabályozását a hűtőrészben, hogy a zöldségek és gyümöl-
csök megőrizzék frissességüket. A rekesz a könnyű átláthatóság és kényelmes kezelés érdekében kisellenállá-
sú görgőkön siklik. A páratartalom egy tolóretesszel szabályozható.

Karbantartást nem igényel, helytakarékos és 
energiahatékony: A belső tér tökéletes megvilá-
gításáról hosszú élettartamú LED-ek gondos-
kodnak. Az alacsony hőkibocsátásnak 
köszönhetően mindig tökéletes tárolási feltétele-
ket biztosítanak a friss élelmiszerek számára.

Az egyik innovatív felszerelés a prémium sorozat BioFresh-rekeszei felett található variálható palacktároló. 
Az integrált üveglap használható tároló polcként, vagy az alatta található palacktárolót használva, palackok 
tárolására, attól függően, éppen melyikre van szükség.

A könnyen átlátható Comfort-elektronika 
biztosítja a kiválasztott hőmérséklet pontos 
betartását. A beállításokat kényelmesen, 
nyomógombok segítségével lehet elvégezni.
A hűtő- és a fagyasztórész hőmérséklete a
MagicEye-ban olvasható le, az LCD-kijelző
számkijelzésén keresztül.

A friss ételeket gondosan lefagyaszthatjuk és 
hosszasan tárolhatjuk a 4*-os fagyasztóre-
keszben. A kivehető polc két részre osztja a 
fagyasztót, így segítve a jobb átláthatóságot 
és hozzáférést.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Minden részletében tökéletes minőség
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Beépíthető hűtőszekrények

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

178178 178 178

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Nettó űrtartalom: 284 l (Hűtőrész: 257 l ebből a BioFresh rész: 90 l / fagyasztórész: 27 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, variálható tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 

osztható
·  LED-es megvilágítás
·  3 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 

HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 12, 34, 36

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: K
Energiafogyasztás év / 24 h: 160 / 0,438 kWh
Nettó űrtartalom: 284 l (Hűtőrész: 257 l ebből a BioFresh rész: 90 l / fagyasztórész: 27 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtároló doboz

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 
osztható

·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 2 HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 03, 05, 08, 12, 34, 36

Szintén elérhető:
IKB 3564 n 230 / 0,630 kWh

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 133 / 0,363 kWh
Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l ebből a BioFresh rész: 90 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtároló doboz

·  6 GlassLine tároló polc, melyből 1 
osztható

·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 2 HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 03, 05, 12, 34

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 133 / 0,363 kWh
Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l ebből a BioFresh rész: 90 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, variálható tojástartó
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 1 

osztható
·  LED-es megvilágítás
·  3 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 

HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők 
(A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 12, 34

IKB 3524 
Comfort

IKBP 3564 
Premium

IKB 3560 
Premium

IKB 3520 
Comfort
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Beépíthető hűtőszekrények

A palackkosarak nélkül pedig egy teljes, 
szabványméretű italos rekesz is elfér a kihúz-
ható tálcán. A finoman járó teleszkópos 
síneknek köszönhetően könnyedén hozzáfér-
hetünk a hűtött italkészlethez. 

A kihúzható tálcán két kivehető palacktartó 
kosár nyújt bőséges helyet a palackok  
(1,5l-ig) és dobozos italok számára A fogantyú 
megkönnyíti a szállítást, a mozgatható palack-
tartók pedig gondoskodnak biztos rögzítésről.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

178 178

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 214 / 0,584 kWh
Nettó űrtartalom: 306 l (Hűtőrész: 279 l / fagyasztórész: 27 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: ST (+16°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperCool automatika

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz rekesz teleszkópos
·  2 kivehető palacktároló kosár

Fagyasztórész 4
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 117 / 0,319 kWh
Nettó űrtartalom: 325 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperCool automatika

Hűtőrész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs- / zöldségrekesz rekesz teleszkópos
·  Kihúzható tálca teleszkópos síneken
·  2 kivehető palacktároló kosár

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 12

IKF 3514 
Comfort

IKF 3510 
Comfort
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Beépíthető hűtőszekrények

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

140178 178 140

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 125 / 0,340 kWh
Nettó űrtartalom: 231 l (Hűtőrész: 231 l ebből a BioFresh rész: 59 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 12, 34

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 214 / 0,584 kWh
Nettó űrtartalom: 306 l (Hűtőrész: 279 l / fagyasztórész: 27 l)
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: ST (+16°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 BioCool-Box teleszkópos

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 12, 34, 36

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 117 / 0,319 kWh
Nettó űrtartalom: 325 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  7 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 BioCool-Box teleszkópos

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 12, 34

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 202 / 0,552 kWh
Nettó űrtartalom: 216 l (Hűtőrész: 196 l ebből a BioFresh rész: 59 l / fagyasztórész: 20 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 12, 34

IKB 2720 
Comfort

IK 3524 
Comfort

IK 3520 
Comfort

IKB 2724 
Comfort
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Beépíthető hűtőszekrények

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

140 140 122 122 122

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 187 / 0,512 kWh
Nettó űrtartalom: 235 l (Hűtőrész: 215 l / fagyasztórész: 20 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: ST (+16°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
·  Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható 

tojástartó, vajtároló doboz
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  VarioSafe
·  palacktartó polc
·  LED-fényoszlop bal oldalon
·  1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 03, 04, 08, 12, 34

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 109 / 0,296 kWh
Nettó űrtartalom: 251 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperCool automatika
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható 

tojástartó, vajtároló doboz
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  VarioSafe
·  palacktartó polc
·  LED-fényoszlop bal oldalon
·  1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 03, 04, 12, 34

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 189 / 0,517 kWh
Nettó űrtartalom: 182 l (Hűtőrész: 166 l ebből  
a BioFresh rész: 59 l / fagyasztórész: 16 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):  
122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és 

akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

variálható tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 HydroSafe-

ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 05, 08, 34

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 174 / 0,476 kWh
Nettó űrtartalom: 201 l (Hűtőrész: 185 l /  
fagyasztórész: 16 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: ST (+16°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):  
122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

variálható tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 08, 34, 35

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 105 / 0,286 kWh
Nettó űrtartalom: 217 l
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):  
122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

variálható tojástartó
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 34, 35

IK 2764 
Premium

IK 2760 
Premium

IKB 2324 
Comfort

IKS 2334 
Comfort

IKS 2330 
Comfort
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BioFresh készülék

Valósítsa meg saját elképzeléseit a konyhájában: alul egy teljes BioFresh  
készülék (SIBP1650), felül pedig egy hűtőszekrény (IKP1660).

További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 112 – 113. 
oldalon.

A lamellák segítségével a BioFresh rekeszek 
páratartalma megváltoztatható. A száraz 
(Dry) mód kiválasztásával a húsok és tejtermé-
kek, a nedves (Hydro) mód kiválasztásával a 
zöldségek és gyümölcsök tárolására alkalmas 
zóna hozható létre.

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csilla-
pítja az ajtó becsapódásának erejét, így 
egyenletes és zajmentes záródást biztosít.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: K
Energiafogyasztás év / 24 h: 73 / 0,198 kWh
Nettó űrtartalom: 84 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

BioFresh rész
·  PowerCooling
·  4 BioFresh rekesz, melyből 3 kihúzó görgőkön, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei
·  Fűtött oldalfal és tető a Side-by-Side koncepciók megvalósításához
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 05, 12

SIBP 1650 
Premium
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Beépíthető hűtőszekrények

Valósítsa meg saját elképzeléseit a konyhájában: alul egy teljes BioFresh  
készülék (SIBP1650), felül pedig egy hűtőszekrény (IKP1660).

További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 112 – 113.  
oldalon.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

88 88 88

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: K
Energiafogyasztás év / 24 h: 65 / 0,177 kWh
Nettó űrtartalom: 151 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):  
87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperCool automatika
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
·  Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, 

kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, 
vajtároló doboz

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-fényoszlop bal oldalon
·  2 BioCool-Box

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 34

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 147 / 0,401 kWh
Nettó űrtartalom: 134 l (Hűtőrész: 118 l /  
fagyasztórész: 16 l)
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: N (+16°C és +32°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):  
87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

variálható tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 BioCool-Box

Fagyasztórész 4
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 08, 34, 35

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 98 / 0,266 kWh
Nettó űrtartalom: 151 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):  
87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

variálható tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 BioCool-Box

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 34, 35

IKP 1660 
Premium

IKS 1624 
Comfort

IKS 1620 
Comfort



SIGN 3576

Minden 140 és 178 cm beépítési magasságú fagyasztókészüléknél a kétoldali, fűtött 
 oldalfalak lehetővé teszik, hogy tökéletesen kombinálhatóak további hűtő- és fagyasztó-
készülékekkel, valamint borhűtőkkel, így különböző beépítési méretű egyedi Frissesség-
központok alakíthatók ki. Képünkön például egy BioFresh hűtőszekrény (IKB 3560) és  
egy  fagyasztószekrény (SIGN 3576) kombinációja látható.
A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 112 – 113. oldalon találhatók.

Beépíthető 
fagyasztószekrények
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A kihúzható fagyasztófiókok kiváló minőségű teleszkópos síneken fekszenek, könnyedén kihúzhatóak még teli 
állapotukban is. A fiók nagy tárolókapacitást biztosít, egy darabból álló belső része pedig könnyen leemelhető és 
tisztítható.

Przedstawione technologie dotyczą konkretnego urządzenia i mogą się różnić w zależności od modelu.

A praktikusság előtérben a VarioSpace kon-
cepcióval: minden NoFrost és SmartFrost  
fagyasztószekrény esetében a fiókok között 
üvegpolcok találhatóak, melyeket eltávolítva 
a nagyobb termékek tárolása, fagyasztása is 
rendkívül egyszerű.

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csilla-
pítja az ajtó becsapódásának erejét, így 
egyenletes és zajmentes záródást biztosít 
még abban az esetben is ha az ajtópolcok 
jelentősen meg vannak terhelve. A pántnak 
hála a 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott 
ajtó automatikusan bezárul.

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyaszt-
ja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér
mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem
tudnak bederesedni. A NoFrost készülékeknél
egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

A NoFrost témáról még többet megtud-
hat a nofrost.liebherr.com oldalon

Az elegáns és precíz Premium elektronika és 
az innovatív Touch kezelési felület biztosítja a 
hőmérséklet pontos szabályozását. 
A Touch kezelőfelület finom érintésével minden 
funkció egyszerűen és kényelmesen beállítható. 
A hőmérséklet a MagicEye LCD-kijelzőről köny-
nyen leolvasható.

A Liebherr automatikus IceMaker jégkockaké-
szítőjével minden alkalomra rendelkezésre 
állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár egy 
hűsítő ital, akár egy nagy parti számára,  
a különösen nagy fiókban minden alkalomra 
van elegendő jégkocka. Amennyiben nincs  
rá szükség, akár ki is kapcsolható.

Beépíthető fagyasztószekrények

A Side-by-Side koncepcióval, a készülékek 
közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, 
lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr 
hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek 
megfelelően gond nélkül kombinálhatóak 
legyenek. 
További információk a Side-by-Side koncepci-
óval kapcsolatban a 112 – 113. oldalon.

Minden részletében tökéletes minőség
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Beépíthető fagyasztószekrények

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

SIGN 2756 
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 207 / 0,567 kWh
Nettó űrtartalom: 157 l
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):  
139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  6 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció 

megvalósításához
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  08, 09, 10, 12

IGN 1664 
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 159 / 0,435 kWh
Nettó űrtartalom: 84 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):  
87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, ebből 3 kihúzó görgőkön, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Fűtött tető a Side-by-Side koncepció 

megvalósításához
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  08, 09, 10, 12

IGS 1624 
Comfort

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Nettó űrtartalom: 100 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):  
87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Fűtött tető a Side-by-Side koncepció 

megvalósításához
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  08, 09, 10, 35

SIGN 3576 
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 241 / 0,660 kWh
Nettó űrtartalom: 209 l
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  9 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, VarioSpace
·  IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
·  Jégkockakészlet: 1,5 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  08, 09, 10, 11, 12

SIGN 3556 
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 244 / 0,668 kWh
Nettó űrtartalom: 213 l
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  8 fiók, ebből 6 rekesz teleszkópos, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  08, 09, 10, 12



UIKo 1560

Pult alá építhető 
hűtőszekrények



UIKo 1560SUIBP 1550
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A LiftUp Box biztosítja a készülék aljában az 
optimális térkihasználást. Ergonomikus kiala-
kítású, könnyen kivehető, emellett bőséges 
8 literes kapacitást biztosít. Amikor kihúzza a 
 LiftUp Box rekeszt, akkor az az alsó mélye-
désből, felfelé tolódik, így biztosít a kényelmes 
hozzáférést az ebben tárolt élelmiszerekhez.

Pult alá építhető hűtőszekrények

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

A készülék alsó mélyedésébe helyezett 
tálca lehetővé teszi tér optimális kihasználá-
sát. Ha nagyobb területre lenne szükség  
könnyedén eltávolítható, így biztosítva plus  
4 literes kapacitást a kisebb termékek elhelye-
zésére. 

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

82-8882-88

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 91 / 0,249 kWh
Nettó űrtartalom: 124 l
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperCool automatika
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
· �, �vajtároló doboz
·  2 GlassLine tároló polc
·  Beépített palacktartó rekesz az alsó kihúzható fiókban
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz
·  LiftUp-Box

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Teljesen kihúzható fiók

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 37

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: K
Energiafogyasztás év / 24 h: 71 / 0,194 kWh
Nettó űrtartalom: 80 l (Hűtőrész: 80 l ebből a BioFresh rész: 80 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  1 GlassLine tároló polc
·  3 BioFresh rekesz, 1 FlexSystem
·  Kivehető alsó tálca, 4 literes kapacitással

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 03, 04, 05, 12

UIKo 1560 
Premium

SUIB 1550 
Premium
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Pult alá építhető hűtőszekrények

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően. 

Pult alá építhető fagyasztószekrények

82-88 82-88 82-88 82-88 82-88

UIKo 1550 
Premium

UIK 1514 
Comfort

UIK 1510 
Comfort

SUIGN 1554 
Premium

SUIG 1514 
Comfort

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 91 / 0,249 kWh
Nettó űrtartalom: 124 l
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):  
82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperCool automatika
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
· �, �vajtároló doboz
·  2 GlassLine tároló polc
·  Beépített palacktartó rekesz az alsó kihúzható 

fiókban
·  LED-es mennyezetvilágítás

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Teljesen kihúzható fiók

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 37

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 138 / 0,378 kWh
Nettó űrtartalom: 119 l (Hűtőrész: 104 l /  
fagyasztórész: 15 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
·  SuperCool automatika
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

variálható tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  4 csillagos fagyasztórekesz
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 12

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 92 / 0,252 kWh
Nettó űrtartalom: 136 l
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperCool automatika
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, 

variálható tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  01, 02, 04, 12

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 148 / 0,403 kWh
Nettó űrtartalom: 79 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
·  Fedeles jégkocka-készítő tál
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  08, 12

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 148 / 0,403 kWh
Nettó űrtartalom: 95 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  08, 09, 12
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Bortemperáló szekrények
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+5°C

+18°C
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A borok kedvelői a legszigorúbb követelményeket támasztják, amikor ked-
venc italuk tárolásáról van szó. Sokan szeretnék élvezettel fogyasztani finom 
boraikat egy-egy alkalom adtán, mások inkább gyűjtik őket, néhányan pedig 
a kettő kombinációjára alkalmas készüléket keresnek. A Liebherr borhűtők 
széles választékával minden igényre megoldást nyújt, legyen szó hosszútávú 
tárolásról vagy az ideális hőmérsékleten való fogyasztás biztosításáról.

Borhűtő-szekrényeink áttekintése

Vinidor-sorozat
A Vinidor-sorozat a borklíma és bortemperáló hűtőszekrények 
előnyeit optimálisan egyesíti egy készülékben. Ez a sorozat méret-
től függően két vagy három olyan borrekeszt kínál, amelyekben  
a hőmérséklet egymástól függetlenül állítható (+5 °C és +20 °C 
között). A készülékekben így egy időben tárolható vörös- és fehér-
bor, valamint pezsgő, a számára optimális fogyasztási hőmérsék-
leten, de akár hosszú távon is.

GrandCru és Vinothek sorozat
A borklíma-szekrények a borospincékhez hasonló feltételeket 
teremtenek, így ezek választása különösen akkor ideális megol-
dás, ha hosszabb ideig vagy nagyobb borkészleteket kell tárolni 
ideális hőmérsékleten. A hőmérséklet +5 °C-tól +20 °C-ig szükség  
szerint állítható be, és az egész belső térben egyenletesen, 
állandó értéken tartható.

Vinothek-sorozat
A Vinothek sorozat multizónás borhűtő készülékei tökéletes körül-
ményeket biztosítanak a különböző borok fogyasztási hőmérsékle-
ten tartására. Az innovatív hűtési technológiának köszönhetően a 
hőmérsékletet +18 °C és +5 °C között állíthatjuk be így bortípusok 
széles skálája tárolható a megfelelő fogyasztási hőmérsékletükön.

+5°C-tól +20°C -ig

+5°C-tól +20°C -ig

+5°C-tól +20°C -ig

+5°C-tól +20°C -ig GrandCru – 178. oldal

Humidor- szivartároló – 180. oldal

Vinidor – 176. oldal

Vinothek – 179. oldal
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Az innovatív Touch érintőgombos LCD-kijelző segítségével a hőmérsékleti zónák könnyedén felügyelhetők. 
A beállított értékekről a digitális hőmérsékletmérő informál, melyek irányítása egyszerű és kényelmes.  
A  könnyen értelmezhető, kihelyezett funkciógombokkal pedig a készülék vezérlése is gyerekjáték.

Borhűtők

A praktikus bemutatópolc kiválóan alkalmas
a legjobb minőségű, vagy a már felbontott
borok bemutatására. A polc bemutató részén
legfeljebb 6 palack tárolható függőlegesen,
viszont mellette továbbiak is elférnek.

A SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó 
becsapódásának erejét, egyenletes és 
 zajmentes záródást biztosítva, ezzel óvja 
a rázkódástól a nemes borokat.  
A pántnak hála 45°-nál kisebb szögben 
nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

Az enyhén sötétített hőszigetelt üvegajtó  
kiváló rálátást enged a borokra, ráadásul az 
UV sugárzástól is védelmet nyújt. A rúdfogya-
nytúval és beépített nyitómechanikájával ellá-
tott ajtó a legkisebb erőkifejtéssel nyitható.  
Az ajtó zárszerkezete pedig megvédi a borkí-
nálatot az illetéktelenektől.

A stabil, teleszkópsíneken kihúzható fapolcok segítségével az üvegek jól áttekinthetőek és kényelmesen 
elérhetőek. A természetes fából, kézzel készült fapolc ideális a borosüvegek tárolására. Az üvegeket egy-
mással szemben helyezve a teljes rakodófelület kihasználható. A rájuk csiptethető feliratokkal gyorsan és 
 rendezetten áttekinthető a borkkínálat. A csiptethető névtáblák segítségével a borkínálat könnyen és gyorsan, 
a palackok elmozdítása nélkül áttekinthető.

Minden borhűtőt LED-világítással szereltünk 
fel. A mennyezetébe épített LED-lámpák mind-
egyik zónát külön világítják meg. A LED-ek 
minimálisra csökkentett hőfejlesztésének 
köszönhetően a borokat akár hosszabb ideig 
megvilágítva is be lehet mutatni. A lámpák ajtó-
nyitáskor fokozatosan erősödve kapcsolnak be.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

Minden részletében tökéletes minőség
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A Vinidor sorozat

1  Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

2  A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

70 7070 60

Energiahatékonysági osztály: A ²
Energiafogyasztás év / 24 h: 180 / 0,493 kWh ²
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 178 ¹
Nettó űrtartalom: 496 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel / rozsdamentes acél
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 192 / 70 / 74,2 ²

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindhárom zónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  3 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  3 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  13 Tároló polc, ebből 10 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval
·  Zár tartozék

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 13, 14, 16, 18, 21

Energiahatékonysági osztály: A ²
Energiafogyasztás év / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 155 ¹
Nettó űrtartalom: 516 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel / rozsdamentes acél
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 192 / 70 / 74,2 ²

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc, ebből 5 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 2 kihúzható fém 

palackkosárként

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Nemesacél rúdfogantyú
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 13, 14, 16, 21

Energiahatékonysági osztály: A ²
Energiafogyasztás év / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 211 ¹
Nettó űrtartalom: 516 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel / rozsdamentes acél
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 192 / 70 / 74,2 ²

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval
·  Zár tartozék

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 13, 14, 16, 18, 21

Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 137 / 0,375 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 34 ¹
Nettó űrtartalom: 95 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel / rozsdamentes acél
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82,2 / 59,8 / 57,8

Vezérlés
·  MagicEye a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 13, 14, 16, 21, 38

WTes 5872 
Vinidor

WTpes 5972 
Vinidor

WTes 5972 
Vinidor

WTes 1672 
Vinidor
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GrandCru borhűtő-szekrények Vinothek multizónás borhűtő-szekrények Vinothek borhűtő-szekrények

1  Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

70 6043 60

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 133 / 0,364 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 201 ¹
Nettó űrtartalom: 435 l
Zajszint: 41 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel / rozsdamentes acél
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165 / 70 / 74,2

Vezérlés
·  MagicEye a belső térben, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható
·  Magasságában állíthatóBükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 13, 15, 16, 17, 18, 21

Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 168 / 0,460 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 200 ¹
Nettó űrtartalom: 395 l
Zajszint: 41 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó, kerettel fekete / fekete
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165 / 60 / 73,9

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  6 Hőmérsékleti zóna az +5°C és +18°C
·  Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás lávakő segítségével
·  Belső megvilágítás tartósan bekapcsolható
·  Magasságában állíthatóBükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Ergonómikus ajtófogantyú fekete
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 15, 16, 22, 29

Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 75 / 0,205 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 12 ¹
Nettó űrtartalom: 38 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10°C és +32°C)
Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél SmartSteel 
felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 61,2 / 42,5 / 47,8

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  3 Tároló polc
·  Tároló fiók

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Falra szerelhető
·  Jobb oldali, rögzített nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 16, 20, 21

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 113 / 0,307 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 66 ¹
Nettó űrtartalom: 134 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó, kerettel fekete / fekete
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 89 / 60 / 61,3

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  Belső megvilágítás tartósan bekapcsolható
·  Magasságában állíthatóFémrács tárolók
·  3 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Ergonómikus ajtófogantyú fekete
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 16, 19, 21, 29

WKes 4552 
GrandCru

WTb 4212 
Vinothek

WKes 653 
GrandCru

WKb 1812 
Vinothek
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Humidor- szivartároló

A Liebherr szivartárolója halvány LED meg-
világítással rendelkezik, amely a készülék 
üvegajtajába került beépítésre.
A LED-ek nem forrósodnak fel, ezáltal a sziva-
rokat nyugodtan tárolhatjuk akár huzamosabb 
ideig is anélkül, hogy a minőségük romlana.

Az elektronikus vezérlőrendszernek köszön-
hetően biztosított a megfelelő hőmérséklet, 
amelyet +16 °C és +20 °C-on belül állítha-
tunk. Emellett a páratartalom is szabályozható 
68 % és 75 % között. A készülék riaszt, ameny-
nyiben bármilyen probléma merülne fel a 
készülék belsejében.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

43

ZKes 453 
Humidor

Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,443 kWh
Nettó űrtartalom: 39 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: N (+16°C és +32°C)
Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél SmartSteel 
felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 61,2 / 42,5 / 47,8

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérséklet és páratartalom kijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Humidor
·  1 Hőmérsékleti zóna, +16°C és +20°C állítható
·  Állítható páratartalom 68% és 75% között
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Spanyol cédrusfa polcok
·  2 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Falra szerelhető
·  Jobb oldali, rögzített nyitásirány
·  2 tároló rekesz
·  Zár tartozék

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 20
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Vinidor-sorozat
A Vinidor-sorozat a borklíma és bortemperáló hűtőszekrények 
előnyeit optimálisan egyesíti egy készülékben. Ez a sorozat mérettől 
függően két, illetve három olyan borrekeszt kínál, amelyekben a 
hőmérséklet egymástól függetlenül állítható be (+5 °C és +20 °C 
között). A készülékekben így egy időben tárolható vörös- és fehérbor, 
valamint pezsgő, a számára optimális fogyasztási hőmérsékleten, 
de akár hosszú távon is.

186. oldal

Borklímaszekrények
A borklímaszekrények a borospincékhez hasonló feltételeket terem-
tenek, így ezek választása különösen akkor ideális megoldás, ha 
hosszabb ideig, vagy nagyobb borkészleteket kell tárolni ideális 
hőmérsékleten. A hőmérséklet +5 °C-tól +20 °C-ig szükség szerint 
állítható be, és az egész belső térben egyenletesen, állandó érté-
ken tartható.

193. oldal

+5°C-tól +20°C-ig

+5°C-tól +20°C-ig

+5°C-tól +20°C-ig

+5°C-tól +20°C-ig

A borhűtőszekrények tökéletesen kombinálhatók további borhűtőszekrényekkel vagy különböző beépítési 
méretű hűtő- és fagyasztószekrényekkel. A mellékelt képen egy borhűtőszekrény (EWTgw 3583) egy  
fagyasztó- (SIGN 3576) és egy hűtőszekrénny (IKB 3560) szerepel.

A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 112 – 113. oldalon találhatók.

Borhűtőszekrényeink áttekintése



184 185

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

Minden borhűtőt LED-világítással szereltünk 
fel. A mennyezetébe épített LED-lámpák mind-
egyik zónát külön világítják meg. A LED-ek 
minimálisra csökkentett hőfejlesztésének 
köszönhetően a borokat akár hosszabb ideig 
megvilágítva is be lehet mutatni. A lámpák 
ajtónyitáskor fokozatosan erősödve kapcsol-
nak be.

A Liebherr TipOpen technológia a tökéletes 
megoldás a fogantyú nélküli konyhabútorral 
rendelkező konyhák számára. Az üvegajtó 
finom megérintésekor az ajtó 5 cm-re kinyílik. 
Ha az ajtót 3 másodperc elteltével nem nyitják 
tovább, akkor az magától finoman becsukódik.

A SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó 
becsapódásának erejét, egyenletes és 
 zajmentes záródást biztosítva, ezzel óvja 
a rázkódástól a nemes borokat.  
A pántnak hála 30°-nál kisebb szögben 
nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

A stabil, teleszkópsíneken kihúzható fapolcok segítségével az üvegek jól áttekinthetőek és kényelmesen elér-
hetőek. A természetes fából, kézzel készült fapolc ideális a borosüvegek tárolására. Az üvegeket egymással 
 szemben helyezve a teljes rakodófelület kihasználható. A rájuk csiptethető feliratokkal gyorsan és rendezetten 
 áttekinthető a borkkínálat. A csiptethető névtáblák segítségével a borkínálat könnyen és gyorsan, a palackok 
elmozdítása nélkül áttekinthető.

Az innovatív Touch érintőgombos LCD-kijelző segítségével a hőmérsékleti zónák könnyedén felügyelhetők. 
A beállított értékekről a digitális hőmérsékletmérő informál, melyek irányítása egyszerű és kényelmes.  
A könnyen értelmezhető, kihelyezett funkciógombokkal pedig a készülék vezérlése is gyerekjáték.

A Side-by-Side koncepcióval, a készülékek 
közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, 
lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr 
hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek 
megfelelően gond nélkül kombinálhatóak 
legyenek.
További információk a Side-by-Side koncepci-
óval kapcsolatban a 112 – 113. oldalon.

Borhűtők

Minden részletében tökéletes minőség
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EWTdf 3553 rozsdamentes acél kerettel / fogantyúval (kiegészítők)

A beépített FreshAir aktívszén-szűrő tisztítja 
a belső levegőt és kiszűri a kellemetlen 
 szagokat. Cseréje egyszerű és garantálja  
a tökéletes levegőminőséget.

Beépíthető Vinidor borhűtő-szekrények két hőmérsékleti zónával

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

178 178 178

Hőszigetelő üvegajtó / beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,442 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 83
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 307 l / 271 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10°C és +32°C)
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 178 / 56 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 16, 21

Hőszigetelő üvegajtó / beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,442 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 83
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 307 l / 271 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10°C és +32°C)
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 178 / 56 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 16, 21

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,443 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 80
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 289 l / 254 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 178 / 56 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 16, 21

EWTgb 3583 
Vinidor

EWTgw 3583 
Vinidor

EWTdf 3553 
Vinidor
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EWTgw 2383

Beépíthető Vinidor borhűtő-szekrények két hőmérsékleti zónával

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

A praktikus bemutatópolc kiválóan alkalmas 
a legjobb minőségű, vagy a már felbontott  
borok bemutatására.

122 122 122

Hőszigetelő üvegajtó / beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 152 / 0,414 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 51
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 195 l / 169 l
Zajszint: 32 dB(A) Silent
Klímaosztály: SN (+10°C és +32°C)
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 / 56 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  21

Hőszigetelő üvegajtó / beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 152 / 0,414 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 51
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 195 l / 169 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10°C és +32°C)
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 / 56 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 16, 21

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 152 / 0,416 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 48
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 183 l / 158 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 / 56 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 16, 21

EWTgb 2383 
Vinidor

EWTgw 2383 
Vinidor

EWTdf 2353 
Vinidor
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Beépíthető Vinidor borhűtő-szekrények két hőmérsékleti zónával

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

A Side-by-Side koncepcióval, a készülékek 
közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, 
lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, 
borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfele-
lően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. 
További információk a Side-by-Side koncepció-
val kapcsolatban a 112 – 113. oldalon.

88 88 88

EWTgb 1683 
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 145 / 0,396 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 33
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 125 l / 104 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10°C és +32°C)
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 88 / 56 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 16, 21

EWTgw 1683 
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 145 / 0,396 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 33
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 125 l / 104 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10°C és +32°C)
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 88 / 56 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 16, 21

EWTdf 1653 
Vinidor

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 145 / 0,397 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 30
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 117 l / 97 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):  87,4-89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 16, 21
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Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Pult alá építhető borhűtő-szekrények

A Liebherr TipOpen technológia a tökéletes 
megoldás a fogantyú nélküli konyhabútorral 
rendelkező konyhák számára. Az üvegajtó  
finom megérintésekor az ajtó 5 cm-re kinyílik. 
Ha az ajtót 3 másodperc elteltével nem nyitják 
tovább, akkor az magától finoman becsukódik.

82-87 82-87 82-87

UWTgb 1682 
Vinidor

Süllyesztett / pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 144 / 0,392 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 34
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 123 l / 94 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82-87 / 60 / min. 58

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 21

UWTes 1672 
Vinidor

Süllyesztett / pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: B
Energiafogyasztás év / 24 h: 196 / 0,535 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 34
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 123 l / 94 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82-87 / 60 / min. 58

Vezérlés
·  MagicEye a belső térben, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  2 szabályozható hűtőáramkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 13, 14, 16, 21, 38

UWKes 1752 
GrandCru

Süllyesztett / pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 145 / 0,396 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 46
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 135 l / 110 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82-87 / 60 / min. 58

Vezérlés
·  MagicEye a belső térben, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható
·  Bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval
·  Zár tartozék

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 38
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Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Közvetlenül a borok alatt tárolhatóak a boros tar-
tozékok is a kiegészítőként elérhető könnyen sikló 
tartófióknak köszönhetően,a WKE 5 modellso-
rozatához. Ezáltal megnő a 45 cm-es mélység 
60 cm-re. Elérhető a fehér üveges (9792 449),  
fekete üveges (9792 451) és rozsdamentes 
acél (9792 453) verzióban is.

GrandCru beépíthető borhűtő-szekrények

45 45 45

Hőszigetelő üvegajtó / beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 106 / 0,290 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18 *
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 48 l / 46 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 45,1 / 55,9 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 21

*  Maximum 18 darab bordeaux-i palack tárolható a készülékben. 
Az ennél hosszabb üvegek tárolásához kiegészítő felszerelés 
található a csomagolásban (Ennek segítségével alternatív 
módon 12 bordeaux-i palack tárolható). Kérjük vegye figyelembe 
a beépítési rajzot és a beépítési méreteket.

Hőszigetelő üvegajtó / beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 106 / 0,290 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18 *
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 48 l / 46 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10°C és +38°C)
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 45,1 / 55,9 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 21

*  Maximum 18 darab bordeaux-i palack tárolható a készülékben. 
Az ennél hosszabb üvegek tárolásához kiegészítő felszerelés 
található a csomagolásban (Ennek segítségével alternatív 
módon 12 bordeaux-i palack tárolható). Kérjük vegye figyelembe 
a beépítési rajzot és a beépítési méreteket.

Süllyesztett / beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 130 / 0,356 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18 **
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 48 l / 46 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10°C és +32°C)
Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 45 / 56 / min. 55

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  Fogantyú
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Különleges kiegészítők (A(z) 203 – 211 oldaltól)
·  6, 13, 14, 16, 21

**  Maximum 18 darab bordeaux-i palack tárolható a készülékben. 
Az ennél hosszabb üvegek tárolásához kiegészítő felszerelés  
található a csomagolásban (Ennek segítségével alternatív módon  
12 bordeaux-i palack tárolható). Kérjük vegye figyelembe  
a beépítési rajzot és a beépítési méreteket.

WKEgb 582 
GrandCru

WKEgw 582 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru
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Beépítési méret

Klímaosztályok

Állítható sínpár

Szupertakarékos

Vario lábazat

4-pontos rögzítés

Dekorlemez / kiegyenlítő takaróléc felszerelése

Általános információk

A beépíthető készülékek beépítési méretei a szakmában elfogadott egységes méretek. A mélység és a szélesség álta-

lában adott. A beépítési méret önmagában tájékoztatást nyújt a készülékek méretéről, illetve magasságáról. Az egyes

készülékek pontos méretei a következő oldalakon található beépítési rajzokból olvashatók le.

A Liebherr újdonsága a 140 cm-es vagy annál magasabb beépíthető készülékek esetében a lábazatába épített állítható

sínpár. Továbbá, minden modellnek két állítható első lába van. A sínek megfelelő használatával optimalizálható a készü-

lék beépítése és teljesítménye is. 

Az aláépíthető UIK és UIG modelleknél a Vario lábazat magasságában és mélységében is állítható, hogy a készülék töké-

letesen illeszkedjen minden konyhabútorba. (A négy talp 50 mm-es magasságban, a szellőzőrács pedig 55 mm-es 

mélységben).

A klímaosztály a felállítási helynek azon környezeti hőmérsékleteit adja meg, amelyeknél az egyes hűtő-, illetve 
 fagyasztókészülékek használhatók és a leghatékonyabban üzemelnek. A DIN EN ISO 15502 szabvány a következő 
 klímaosztályokat határozza meg:

A rendkívül hatékony hűtőrendszerekkel kombinált, legkorszerűbb elektronikával a Liebherr minden termékcsoportban 

vonzó, és a legjobb energiahatékonysági osztályokba sorolható, szupertakarékos készülékeket kínál. Az újonnan meg-

határozott A+++ energiahatékonysági osztályban a Liebherr készülékek a legmagasabb energiatakarékossági  szintet 

 képviselik. A hatékonysági osztályok teljes skáláját megtalálja a 3.oldalon. Az (EU)2017/1369 6a rendelet alapján. 

A hűtőkészülékek a konyhabútorba való biztonságos, stabil és hibamentes beépítéséhez a Liebherr alapfelszereltségként

az összes rögzített ajtós készülékét a speciális 4-pontos rögzítéssel kínálja. A rögzítési pontokat esztétikus burkoló  

elemek fedik el, a rögzítő sarkok alul és felül is felütközőként működnek. Ezek korlátozzák a készülék betolását, így  

biztosítva az optimális behelyezést és beigazítást.

A dekorlemezzel ellátható készülékeknél az ajtón levő dekorkeretbe helyezhető be a konyhabútorhoz illő, legfeljebb  

4 mm vastag dekorlemez. Alapkivitelben a dekorkeret alumínium színű, barna vagy fehér keretek tartozékként kaphatók.  

A készülék cseréje esetében, ha a meglévő dekorlemez magassága nem megfelelő, akkor ezt a dekorkerettel azonos 

színű takarólécek segítségével lehet megfelelően elfedni. Az eltakarandó felület szélességétől vagy esztétikai szem-

pontoktól függően 1 vagy 2 takaróléc (fent és/vagy lent) használható. A takarólécek három különböző szélességben 

(16, 41 és 60 mm) és színben (barna, fehér és alumínium) kaphatók. A dekorkeret és a takarólécek opcionális tarto-

zékként kaphatók.

SN +10 °C -tól +32 °C

ST +16 °C -tól +38 °C

N +16 °C -tól +32 °C
T +16 °C -tól +43 °C

Frontoldali szellőzés

A kompresszor hűtésére szolgáló szellőztetés minden munkalap alá építhető készüléknél a frontoldalon történik. 

Modelltől függően a lábazaton vagy a készülék felső részén. Ennek előnye, hogy nem kell kialakítani vízszintes szellőző-

nyílásokat a készülék feletti fedő- vagy munkalapon:

1    Mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső oldali szellőzés a lábazatban. 

Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.

2   Nem mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső oldali szellőzés a lábazatban.  

Szellőzés a konyhabútor hátlapján keresztül.

3   Abban az esetben, ha az egyes beépített készülékek egymás fölé vannak szerelve (Frissesség központ /  

SBS koncepció, lásd 112 – 113 oldal) akkor a szellőzés az 1. és 2. pont szerint történik.

4  Beépíthető hűtőszekrények elülső oldali szellőzéssel.

5   Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel a lábazatban. Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.

6  Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel.

Kérjük, vegye figyelembe: a szellőzőnyílásoknak legalább 200 cm2-nek kell lenniük.
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Ha újonnan tervezi konyháját, vagy utólag sze-
retne beépíteni egy készüléket, illetve a jelenlegit 
lecserélni, a Liebherr beépíthető készülékei közül 
biztosan megtalálja az igényeinek megfelelőt.
A Liebherr – a hűtés és fagyasztás specialistája –
a legmodernebb hűtési technika előnyeivel 
kínálja Önnek csúcsminőségű készülékeit.

Beépítési vázlat

ECBN 6156 4

[ mm ]

ECBN 6156

3 méteres flexibilis fém tömlővel a 
vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")

3 méteres flexibilis fém tömlővel a 
vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
(cikkszám: 6030 785)

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!

3 méteres flexibilis fém tömlővel a 
vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 27 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.

ECBN 5066

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")

ICBN 3386 4

[ mm ]

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

ECBN 6256 4 ECBN 5066 4

ECBN 6256

[ mm ] [ mm ]

ICBN 3386 
SIGN 3576

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
(cikkszám: 6030 785)

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!

ICBN 3376 4
ICBN 3324 4
ICN 3386 4
ICN 3376 4
ICP 3334 4

[ mm ]

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

ICBP 3266 4

[ mm ]

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

ICBS 3324 4
ICS 3334 4
ICUNS 3324 4
ICUS 3324 4

[ mm ]

* Javaslat: 560 mm

ICBS 3224 4
ICS 3234 4
ICUS 3224 4

[ mm ]

* Javaslat: 560 mm

IKBP 3564 4
IKB 3564 4
IKB 3560
IKB 3524 4
IKB 3520
IKF 3514 4

IKF 3510
IK 3524 4
IK 3520

[ mm ]

A bútor ajtaja nem haladhatja  
meg a 26 kg-ot
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap  
(fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

IKB 2720
IKB 2724 4
IK 2764 4
IK 2760

[ mm ]

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 21 kg-ot
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

IKB 2324 4

[ mm ]

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 19 kg-ot
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm
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Beépítési vázlat

IKS 2334 4
IKS 2330

[ mm ]

* Javaslat: 560 mm

IGN 1664 4
SIBP 1650

[ mm ]

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 16 kg-ot fiókonként 
SIBP 1650:  
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 16 kg-ot fiókonként
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

IKP 1660

[ mm ]

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 16 kg-ot fiókonként 
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

IGS 1624 4
IKS 1624 4
IKS 1620

[ mm ]

* Javaslat: 560 mm

SIGN 3576 4

[ mm ]

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

SIGN 3556 4

[ mm ]

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

SIGN 2756 4

[ mm ]

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 21 kg-ot fiókonként
Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

SUIB 1550
UIK 1514 4
UIK 1510
SUIGN 1554 4
SUIG 1514 4

[ mm ]

Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap  
(fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
Lábazati magasság:a 820 mm magas készülékek  
esetén 100 – 160 mm, 880 mm-es magasság eseén  
163 – 223 mm között állítható.
Lábazatmélység: 22 – 77 mm-től.
A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 10 kg-ot.

UIKo 1560
UIKo 1550

[ mm ]

Figyelem: 
hűtőajtóra szerelhető bútorlap  
(fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsanér nem szükséges.
Lábazati magasság:a 820 mm magas készülékek  
esetén 100 – 160 mm, 880 mm-es magasság eseén  
163 – 223 mm között állítható.
Lábazatmélység: 22 – 77 mm-től.
A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 10 kg-ot.

EWTgb 3583
EWTgw 3583

[ mm ]

* Javaslat: 560 mm
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):  
595 / 1816 / 19 mm

EWTdf 3553

[ mm ]

* Javaslat: 560 mm
** ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):  
595 / 1816 / 19 mm

EWTgb 2383
EWTgw 2383

[ mm ]

* Javaslat: 560 mm
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 
595 / 1233 / 19 mm

EWTdf 2353

[ mm ]

* Javaslat: 560 mm
** ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):  
595 / 1233 / 19 mm

EWTgb 1683
EWTgw 1683

[ mm ]

* Javaslat: 560 mm
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):  
595 / 906 / 19 mm

EWTdf 1653

[ mm ]

* Javaslat: 560 mm
** ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):  
595 / 906 / 19 mm

Aláépítés esetén: 
A lábazat magassága az 
állítócsavarokkal 50 mm-rel állítható. 
A levegő be- és kiáramlása kizárólag a 
mellékelt szellőzőrácson keresztül történik. 
A munkalapba nem szükséges szellőzőrácsot 
beépíteni. 
Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 596 / 717 / 39 mm

UWTgb 1682

[ mm ]
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Beépítési vázlat

Aláépítés esetén: 
A lábazat magassága az 
állítócsavarokkal 50 mm-rel állítható. 
A levegő be- és kiáramlása kizárólag a 
mellékelt szellőzőrácson keresztül történik. 
A munkalapba nem szükséges szellőzőrácsot 
beépíteni. Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 592 / 716 / 38 mm

WKEgb 582
WKEgw 582

[ mm ]

Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 595 / 450 / 35 mm

WKEes 553

[ mm ]

Figyelem: 
A szellőzés mindig felfelé történik. 
Munkalap alá történő beépítés esetén 
szellőzőrács szükséges. 
Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):  
595 / 450 / 35 mm

[ mm ]

UWTes 1672
UWKes 1752

Kiegészítők Kiegészítő termékek rendelésekor, kérjük, adja meg a termék teljes nevét és cikkszámát.

A formatervezett vajtartó az egykezes kezelésnek köszönhetően a fedelénél fogva könnyen szállítható és nyitható. 
Az átgondolt adagoknak köszönhetően különböző méretű vajtömbök tárolhatók benne. Törésálló, mosogatógépben 
tisztítható, és bármilyen Liebherr-készülékhez alkalmas.

Vajtartó01

A variálható tojástartó kihúzható, és ezáltal állítható mennyiségű. 10 – 20 tyúktojás, vagy – megfordítva – fürjtojás 
tárolható benne biztonságosan. Ezen kívül a tojások hegyes végükkel lefelé is tárolható bennük, így megnő azok 
eltarthatóságának ideje.

Tojástartó02

Minden álló és beépíthető kombinált készülékhez és hűtőszekrényhez 9881 170

Minden álló és beépíthető kombinált készülékhez és hűtőszekrényhez 9881 172

A VarioSafe áttekinthető és rendet teremt. Az optimális hely a kis darabokból álló élelmiszer és a csomagok, tubusok
és üvegek számára. A széf magassága állítható és a két oldalán található fényoszlopok több magasságnak megfelelő
pozícióba állítható.

VarioSafe03

Az üvegtároló rács nem csak praktikus, de mutatós megoldás az italok tárolására. Segítségével maximálisan.

Üvegtartó04

BluPerformance BioCool készülékek
BluPerformance BioFresh hűtőszekrények

9881 126

BluPerformance BioFresh kombinált készülékek 9881 124

Beépíthető készülékek kétoldalas világítóoszloppal 9881 028

Beépíthető készülékek egyoldalas világítóoszloppal 9881 156

60 cm: BluPerformance BioCool készülékek; 
BluPerformance hűtőszekrények

9881 132

60 cm: BluPerformance BioFresh kombinált készülékek 9881 130

70 cm: BluPerformance BioFresh kombinált készülékek; 
BluPerformance BioCool kombinált készülékek

9881 150

SBS(esf) 7212 9881 076

SBSes 8486, SBSes 8473 9881 132

CN(ef) 4015, CU(ef) 4015, CU(ef) 3515 9881 074

CN(el) 4813, CN(el) 4313, CNP(el) 4813, CNP(el) 4313, CNst 4813, CN(no, kw, fb, be) 4313 9881 026

K(sl) 2814, CTP (ag, fr, sl, wb) 2121, 2521, 2921, CU(sl) 23, CU(ef) 28, CU(ef, ag, fr, wb) 33 9881 800

Comfort: IKB; IKBP; ICBN; ICBS 9881 080

Comfort: IK, IKF, IKS, ICS, ICP,  
ICUS, ICUNS, ICNS

9881 030

Premium: ICN, IK, IKP 9881 078
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A Biofresh és BioCool fiókokhoz alkalmas FlexSystem gondoskodik az élelmiszerek rendezettebb tárolásáról, átlátható-
ságáról. Például, a gyümölcsök és a zöldségek jól elkülöníthetve, vagy az egyes élelmiszerek felhasználásuk időpontja 
szerint külön tárolhatóak. A FlexSystem minden alkatrésze könnyen tisztítható és mosogatógépben mosható.

FlexSystem05

A FreshAir aktívszén-szűrő tisztítja a belső levegőt és kiszűri a kellemetlen szagokat. Cseréje évente ajánlott, így garan-
tálja a tökéletes levegőminőséget. A BluPerformance készülékek kijelzőjükön jeleznek, amikor a csere esedékessé válik.

FreshAir aktív szénszűrő06

Az IceMaker jégkovkakészítővel rendelkező készülékekben található egy integrált vízszűrő filter, amely biztosítja a 
tökéletes vízminőséget a jégkockákhoz. Cseréje 6 havonta ajánlott, azonban a készülék jelzi, amikor szükséges.

Vízszűrő filter07

CBNes 6256, ECBN 9881 227

Az összes 4*-os fagyasztórekesszel vagy fagyasztórésszel rendelkező modellhez 9881 174

A bőséges jégkockát biztosító jégkocka-készítő tál a kényelmes betöltő nyílásnak köszönhetően könnyedén feltölthető 
vízzel, a hermetikusan záródó fedél pedig lehetővé teszi a tál biztonságos és száraz szállítását és elhelyezését. 

Fedeles jégkockakészítő tálca08

60 cm: BluPerformance készülékek BioCool-lal és BioFresh-sel (kivéve BP 2850) 9881 128

70 cm: BluPerformance készülékek BioCool-lal és BioFresh-sel 7423 132

Beépíthető BioFresh és BioCool modellek 9881 140

BluPerformance modellek 9881 116

WKes 653, ZKes 453 9881 287

WTes 1672, UWTes 1672, UWTgb 1682, WKEgb 582, WKEgw 582, EWTdf, EWTgw, EWTgb, UWKes 1752 9881 289

Összes többi borhűtőszekrény 9881 291

SBS(esf) 7212, GNP 3013, GNP(ef) 2313 7426 080

70 cm: BluPerformance hűtő-fagyasztó kombinációk 7426 078

60 cm: BluPerformance hűtő-fagyasztó kombinációk és fagyasztószekrények 7422 828

GT 6122, GT 4932 7431 387

Beépíthető hűtőszekrények 7430 662

GT 4232, 3032, 2122 7431 389

GN 2323 7426 356

A hűtőakkuk segítségével egy esetleges áramszünet esetén, vagy a hűtőberendezések meghibásodása esetén is frissen
tarthatja hűtött termékeit. Az akkuk megfelelő hőmérsékeletet biztosítanak, optimális esetben mindaddig, amíg az 
áramszünetet el nem hárítják.

Hűtőakku09

Bogyós- és kis méretű gyümölcsök, zöldségek praktikus tárolására használható fagyasztótálca, amely a fagyasztóban
külön helyezhető el, hogy a termékek ne fagyjanak hozzá más termékekhez, vagy ne nyomódjanak össze.

Fagyasztótálca10

3 méteres hosszabbítócső vezetékes vízre csatlakoztatható (beépíthető) modellekhez 3/4"-os csatlakozóval.

3 méteres cső az IceMaker jéggéphez11

A gyárilag beállított 115°-os ajtónyitási szög lecsökkenthető 90°-ra. Ez védi a készüléket és / vagy a bútor előlapját
olyankor, amikor a készüléket beépítési helyére vagy közvetlenül fal mellé helyezik el.

Ajtónyitáshatároló12

Minden vezetékes vízhálózatra csatlakoztatható modell 6030 785

A rozsdamentes acél felületek tisztítás utáni ápolására szolgál. (Kérjük ne használja SmartSteel felületeken!)

Rozsdamentes acél ápolószer13

250 ml 8409 030

Szabadon álló: összes hűtő-fagyasztó kombináció, fagyasztószekrény,  
összes SBS és az összes 4*-os fagysóasztórekesszel rendelkező modell
Beépített készülékek: beépíthető kombinált készülékek és fagyasztószekrények NoFrosttal.

9881 036

Fagyasztóládák 9881 259

ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS, SUIG, SUIGN 7430 458

BluPerformance kombinált készülékek és hűtőszekrények SoftSystemmel 9096 414

Egyoldalas beépíthető készülékek 140 cm beépítési magasság felett: IKBP 3564, IKB 3560, 3524, 
3520, 2724, 2720, IK 3524, 3520, 2764, 2760 , SIGN 3576, 3556, 2756

9096 212

ECBN 6256, összes többi beépíthető készülékek 9096 214

Kiegészítők Kiegészítő termékek rendelésekor, kérjük, adja meg a termék teljes nevét és cikkszámát.
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WKes 4552 9881 261

WTb 4212 9881 263

UWKes 1752 7113 625

Csiptethető névtáblák rácspolchoz WKb 1812 (2 db) 9086 723

Csiptethető névtáblák rácspolchoz EWTdf, EWTgb, EWTgw (2 db) 9094 397

Csiptethető névtáblák fapolchoz (5 db) 9094 559

A természetes fából, kézzel készült polc ideális a borosüvegek tárolására. Az üvegeket egymással szemben helyezve
a teljes rakodófelület kihasználható.

Fa tartópolc15

A csiptethető névtáblák segítségével a borkínálat könnyen és gyorsan, a palackok elmozdítása nélkül áttekinthető. 
A névtáblába illő, megfelelő méretű papírlapokat szükség esetén szintén tartalmazza a csomag.

Csiptethető névtáblák16

A megerősített palacktartók biztonságos tárolóhelyet biztosítanak akár további 4 palack számára. Arról nem is beszélve, 

hogy a különböző üvegtípusú és méretű palackok biztonságosan rögzíthetők és tárolhatók egymás mellett vagy fölött.

Palacktartó17

WTes 5972, WTes 5872 7112 043

WKes 4552 7113 619

A kiválasztott borok prezentációjára és a nyitott palackok tárolására.

Bemutatópolc (felhajtható fapolc)18

WKes 4552, UWKes 1752, UWTgb 1682 7436 193

A rozsdamentes acél felületek tisztítás utáni ápolására szolgál. (Kérjük ne használja SmartSteel felületeken!)

Rozsdamentes acél ápolószer14

250 ml 8409 022

Az alsó borítólemez takarja és esztétikussá teszi a kompakt készülékeket falra szerelés esetén.

Alsó burkolat falra szerelhető készülékekhez20

WKes 653, ZKes 453 9590 519

Univerzális rozsdamentes acél rács.

Rozsdamentes acél rács19

WKb 1812 7112 035

Annak érdekében, hogy a hosszú távú tárolás során megvédjük a boros dugókat a kiszáradástól, a készülék 
nedvességtartalmát megnövelhetjük nedves lávakövek segítségével. A lávakő rendkívül könnyedén tárolható, prémium 
minőségű bükk dobozával pedig esztétikus képet is nyújt. A lávaköveket tartalmazó dobozban található egy műanyag 
edény is, melyet vízzel feltöltve tovább növelhetjük a páratartalmat. A lávakő doboz a készülék bármely pontján 
elhelyezhető.

Lávaköveket tartalmazó doboz21

Minden borhűtőnkbe (kivéve WTb 4212) 9901 820

A GrandCru bortemperáló készülékek fiókjaiba igény esetén lávaköveket szórhatunk, amellyel növelhetjük a készülékben
lévő levegő páratartalmát.

Lávakő22

Újratöltő a lávaköveket tartalmazó dobozhoz és Wtb4212 készülékhez 9591 517

A készülék csatlakozókábele egyszerűen és kis erőkifejtéssel eltávolítható. Ha pedig mégsem lenne elegendő az alap-
felszerelés részét képező 2,10 méter hosszú kábel, akkor a 3 méteres kábel nagyobb rugalmasságot nyújt a készülék
felállításkor.

3 méteres csatlakozókábel26

BluPerformance készülékek 6009 158

Kiegészítők Kiegészítő termékek rendelésekor, kérjük, adja meg a termék teljes nevét és cikkszámát.
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SBSbs 8673, SBSes 8663, GNPes 4355 9881 805

GN 4113, GN 3613 9881 804

SBS(esf) 7212, GNP 3013, GNP(ef) 2313, GN 2323 9881 803

GT 6122 7112 727

GT 4932 7113 553

GT 4232 7113 557

GT 3032, GT 2122 7112 725

Ez a kiegészítőnk azok számára jelent megoldást, akik nem igénylik a teljes hűtőfelület felhasználását. A kiegészítőként
kapható Varioszigetelőlappal a használaton kívüli hűtőrészek kiiktathatók. Így akár 50 %-os energiamegtakarítás is 
elérhető. A szett a teljes terű BioFresh hűtőkhöz, és a NoFrost fagyasztószekrényekhez alkalmazható.

Vario Energiamegtakarító Szett27

A fagyasztóba helyezett kosártartók nem csupán megkönnyítik az apróbb termékek elszeparálását, de ahhoz is hozzájá-
rulnak, hogy gyorsabban megtaláljuk őket.

Plusz kosár a ládák számára28

Vinothek 9094 443

Fagyasztóládák 9590 835

Megakadályozza a nem kívánt hozzáférést. A Vinothek fagyasztóládák és boros szekrények esetén egyszerű felszerelés
a házra A Vinidor és GrandCru rögzített boros szekrények szériafelszereltségként oldalról az ajtóba integrált zárral 
rendelkeznek. Amennyiben két boros szekrényt egymás mellé álltítanak fel, az oldalsó zár kezelése korlátozva lesz. 
Ebben az esetben fel lehet szerelni alul egy plusz zárat.

Utólag felszerelhető zárkészlet29

Az optimális magasságbeállítás az SBS magasságbeállító készlettel érhető el, egyenetlen padlók esetén is. A készlet 
a hátsó állítólábaknál is optimális beállítást biztosít a készüléknek. A készülék teljes magassága ezzel 47 mm-rel 
megnövekszik.

Side-by-Side készlet magasságállításhoz30

BluPerformance modellek Side-by-Side, rozsdamentes acél kivitel 9900 004

BluPerformance modellek Side-by-Side, BlackSteel kivitel 9900 000

EWTdf 3553 9901 573

EWTdf 2353 9901 575

EWTdf 1653 9901 577

Az előkelő hatású, könnyedén felszerelhető rozsdamentes acél panelekkel a modell minden konyhába könnyen 
integrálható. A robosztus rozsdamentes acél fogantyú könnyen felszerelhető, segítségével az ajtó csekély erőt 
kifejtve nyitható. A rozsdamentes acél kereteket gyárilag a rozsdamentes acél fogantyúk rögzítésére szolgáló 
furatokkal szállítjuk.

Rozsdamentes acél keret fogantyúval31

Az előkelő hatású, könnyedén felszerelhető rozsdamentes acél előlappal a modell minden konyhába könnyen 
integrálható.

Rozsdamentes acél előlap32

ECBN 6256 rozsdamentes acél panel, hűtőrekesz 84" (213,4 cm beépítési magasság) 9900 335

ECBN 6256 rozsdamentes acél panel, hűtőrekesz 80" (203,2 cm beépítési magasság) 9900 337

ECBN 6256 rozsdamentes acél panel készlet, fagyasztó rekesz 9900 323

ECBN 6156 hűtőrekesz 84" (213,4 cm beépítési magasság) 9900 331

ECBN 6156 hűtőrekesz 80" (203,2 cm beépítési magasság) 9900 333

ECBN 6156 fagyasztó rekesz 9900 323

ECBN 5066 rozsdamentes acél panel, hűtőrekesz 84" (213,4 cm beépítési magasság) 9900 285

ECBN 5066 rozsdamentes acél panel, hűtőrekesz 80" (203,2 cm beépítési magasság) 9900 287

ECBN 5066 rozsdamentes acél panel készlet, fagyasztó rekesz 9900 283

A két kivehető VarioBox tároló doboz lehetőséget kínál arra, hogy tálalásra készen tároljunk élelmiszereket a hűtőszek-
rényben. A nagyobb VarioBox dobozban elfér a 12 db tojás tárolására alkalmas Liebherr tojástartó is. A tartozékszett két
VarioBox tároló dobozból, valamint egy rozsdamentes acélrúdból áll. Ezek a tároló dobozok az ajtó belső oldalán, 
rugalmas és biztonságos módon, különböző magasságokban helyezhetőek el.

VarioBox tárolódoboz szett34

ECBN 6256 fogantyú készlet rozsdamentes acél 9900 339

ECBN 6256 fogantyú készlet alumínium 9900 513

ECBN 6156 rozsdamentes acél fogantyúk 9900 327

ECBN 6156 alumínium fogantyúk 9900 329

ECBN 5066 rozsdamentes acél fogantyúk 9900 279

ECBN 5066 alumínium fogantyúk 9900 281

A robosztus rozsdamentes acél fogantyú könnyen felszerelhető, segítségével az ajtó csekély erőt kifejtve nyitható.

Fogantyúk33

Kombinált készülékek és hűtőszekrények 7420 558

Kiegészítők Kiegészítő termékek rendelésekor, kérjük, adja meg a termék teljes nevét és cikkszámát.
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ICBS, ICS, ICUNS, ICUS, IKS, IGS 9096 494

A kiegészítőként kapható, csúszózsanéros készülékekhez szánt ajtóbehúzó csillapító elősegíti az optimális, könnyű 
használatot. Segítségével az ajtók nagyon lágyan és csendesen záródnak. Kérjük, vegye figyelembe a következőket:  
a már beépített készülékeknél az ajtóbehúzót nem lehet utólag beépíteni. Kombinált készülékek esetén ajtónként egyegy
ajtóbehúzó szükséges.

Ajtóbehúzó csillapító csúszózsanéros készülékeknél35

A tartórostéllyal a 4*-os fagyasztó rekesz kényelmesen két részre osztható. Az élelmiszerek így könnyen és áttekinthetően

tárolhatók.

Tartórostély36

IKBP 3564, IKB 3524, IK 3524 7112 223

A könnyedén kihúzható tálcának köszönhetően a palacktartó megfelelő és biztonságos tárolást biztosít a palackok 
és az italok számára. Abban az esetben ha kivennénk a tárolót a helyéről akkor a tetején található masszív fogantyú 
biztosítja a biztonságos szállítást.

Palacktároló37

Annak érdekében, hogy a készülék jobban passzoljon a konyhájába arra is lehetőség nyílik, hogy a vastagabb alumínium 
fogantyút lecserélje egy keskenyebbre. A lenyűgöző dizájn és a csiszolt rozsdamentes acél felület garantálja a tökéletes 
összhangot.

Rozsdamentes acél fogantyú38

UIKo 1550, UIKo 1560 7413 588

WTes 1672, UWTes 1672, UWKes 1752 9901 071

Szerelő- és összekötő készletek

Összekötő készlet osztott bútorelőlapokhoz kombinált készülékek 1 ajtós készülékre történő cseréje esetén 9086 398

Takarólécek dekorlemezekhez

Takarási szélesség barna
16 mm 9773 032

41 mm 9773 033

60 mm 9773 034

Takarási szélesség fehér
16 mm 9773 035

41 mm 9773 036

60 mm 9773 037

Takarási szélesség alumínium színű
16 mm 9733 050

41 mm 9733 051

60 mm 9733 052

A panel vastagsága: EWTdf 1653 EWTdf 2353 EWTdf 3553 

19 mm 9901 075 9901 079 9901 080

22 mm 9901 081 9901 082 9901 083

Keretek (alumínium)

Kiegészítők Kiegészítő termékek rendelésekor, kérjük, adja meg a termék teljes nevét és cikkszámát.
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