Skupina Liebherr
Najmodernejšie technológie

Skupina Liebherr je jedným z najväčších výrobcov stavebných strojov
na svete. Liebherr má vysoko hodnotné výrobky a služby a má dobrú
povesť taktiež v mnohých iných oblastiach. Tie zahŕňajú širokú škálu
domácich spotrebičov, letectva, prepravné systémy, obrábacie stroje
a námorné žeriavy.

Aby Liebherr poskytoval zodpovedajúce a vysoko kvalitné výrobky,
prikladá veľký význam každej produktovej oblasti, ich komponentom
a kľúčovým technológiám. Dôležité moduly a komponenty si Liebherr
vyvíja a vyrába úplne sám (napr. celý pohon a riadiace prvky pre stavebné stroje).

Mimoriadne výhody pre zákazníkov

Svetový a nezávislý

Každá skupina výrobkov ponúka kompletnú radu modelov v mnohých
rôznych verziách. So svojou technickou dokonalosťou a uznanou kvalitou, ponúkajú výrobky Liebherr maximálne výhody pre zákazníka a
praktické použitie.

Pán Hans Liebherr založil rodinnú spoločnosť Liebherr v roku 1949. Od
tej doby sa firma postupne rozrástla na skupinu viac než 130 firiem s viac
ako 42.000 zamestnancami nachádzajúcimi sa na všetkých kontinentoch.
Skupinu zastrešuje spoločnosť Liebherr-International AG, so sídlom
v Bulle, Švajčiarsko. Rodina Liebherr je jediným vlastníkom spoločnosti.
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a mrazničky
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Super úsporné pri spotrebe energie
XXX 1234

XXX

XXX L

XXX L

Energetická účinnosť bola a stále je v spoločnosti Liebherr ústrednou
témou, ktorá hrá dôležitú úlohu už pri koncepcii nových zariadení.
Presné elektronické riadenia v kombinácii s optimalizovanými chladiacimi
komponentmi, používanie vysoko izolačných materiálov a použitie vysoko
účinných kompresorov zaručujú najlepšiu energetickú účinnosť našich
spotrebičov.
Spoločnosť Liebherr vďaka tomu určuje kritériá aj v aktuálnom sortimente
chladničiek a mrazničiek, ponúka atraktívny program spotrebičov v triedach energetickej účinnosti A+ až A+++ / –20 %.

XXX dB
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Kvalita
Už viac než 60 rokov sa Liebherr špecializuje na výrobu vysoko kvalitných, inovatívnych chladničiek a mrazničiek. Na začiatku je návrh
produktu, pokračuje cez vývoj, výrobu a uvedenie na trh. Liebherr sa
zameriava na výrobu inovatívnych produktov najvyššej kvality s nadčasovou technológiou a elegantným dizajnom. Pravidelne realizujeme
nové nápady a vylepšujeme existujúce technológie, aby sme zaistili
perfektnú čerstvosť a kvalitu potravín.
Zreteľná kvalita: BioFresh

Osvedčená kvalita

BioFresh je patentovaná technológia, ktorá
preukázateľne zaručuje dlhodobé potešenie
z čerstvosti. Pomocou presne riadenej teploty
tesne nad bodom mrazu v kombinácii s ideálne dávkovanou vzdušnou vlhkosťou, mnohé
potraviny zachovávajú svoje nutričné hodnoty,
ako sú ľudskému organizmu nevyhnutné vitamíny a minerálne látky, oveľa dlhšiu dobu, než
v klasickej chladničke.

Pred zabalením prechádza každý spotrebič
rozsiahlym záťažovo – prevádzkovým testom
kvality. Touto procedúrou prejdú všetky chladiace technológie a všetky mechanické a
elektronické súčiastky. Okrem toho sa tiež
vykonáva vizuálna kontrola pre vylúčenie
aj najmenších nedostatkov.

Profesionálna kvalita

Poskytujeme dvojročnú záruku na opravy,
ktoré boli zapríčinené vadou materiálu alebo
spracovania.

Ako špecialista na chladenie a mrazenie ponúka
Liebherr široký sortiment profesionálneho vybavenia pre komerčné využitie. V profesionálnej
oblasti sú obzvlášť vysoké nároky na perfektné
skladovanie garantujúce dokonalú čerstvosť
potravín. Odbornosť, ktorú sme vybudovali za
desaťročia pôsobenia v komerčnom sektore, sa
odráža pri každodennom používaní Vášho prístroja Liebherr.

Záruka kvality

VCC kompresor
Moderné kompresory VCC s reguláciou otáčok ponúkajú dokonalý chladiaci výkon a zaisťujú optimálnu energetickú efektivitu spotrebiča
a znížené náklady. Ich prevádzka je navyše
mimoriadne tichá, bez otrasu kompresora respektíve celého prístroja.

Overená kvalita
Preto, aby ste sa mohli na Vaše chladiace
a mraziace zariadenia spoľahnúť 24 hodín
denne 365 dní v roku, testujeme každú
súčiastku pre dlhodobú spoľahlivosť už od fázy
nápadu. Napríklad súčiastky ako sú dverové
pánty, idú do výroby až po tom, čo prejdú
aspoň 100.000 cyklom otvorenia a zatvorenia, čo zodpovedá používaniu viac ako
15 rokov.
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Dizajn
S elegantným a nadčasovým dizajnom splňajú chladničky
a mrazničky Liebherr tie najvyššie estetické nároky. Kvalita
našich prístrojov môže byť videná v mnohých detailoch –
od vynikajúceho spracovania nerezovej ocele, cez výber
vysoko kvalitných materiálov, štýlové vybavenie interiéru
a praktická GlassLine výbava úložného dverového
priestoru – to všetko je typické pre naše prístroje a odhaľuje ich kvalitu technického prepracovania.
Dizajn pre každú kuchyňu
Teraz môžete zažiť potešenie z toho,
že vlastníte Vaš Liebherr výrobok,
ktorý Vám perfektne vyhovuje. Ponúkame širokú škálu modelov, s mnohými dizajnami – klasické nerezové
spotrebiče, elegantný Black-Steel
alebo spotrebiče so štýlovými sklenenými dverami – možno harmonicky
zladiť s každou modernou kuchyňou.

Dizajn vhodný pre
každodenné použitie
Dizajn a funkcie idú v Liebherr ruka
v ruke. Napríklad, aby sa zabránilo
otlačeniu prsta na ušľachtilej nerezovej oceli, sú dvere opatrené povrchovou úpravou Smart-Steel.
Aby otváranie dverí prinášalo potešenie, má ergonomicky tvarované
rukoväte s integrovanou mechanikou
otvárania. Ďalej je nutné spomenúť,
že všetky GlassLine poličky majú
nosnosť až 30 kg a sú vhodné na
umývanie v umývačke.

LED zdrojov s cieľom dosiahnuť harmóniu medzi intenzívne osvetleným a
prehľadným interiérom, ale zároveň
navodiť oku lahodiacu, intenzitou
neoslňujúcu svetelnú pohodu v interiéri vášho spotrebiča.

Ocenený dizajn
Vďaka vysoko prepracovanému
dizajnu našich výrobkov sme získali
radu medzinárodných prestížnych
ocenení za dizajn, ako sú napríklad ocenenie Red Dot, iF Product
Design alebo Good Design.

Svetelný dizajn
Chladničky a mrazničky Liebherr sú
vybavené moderným LED osvetlením. Keď otvoríte dvere interiéru, je
rovnomerne osvetlený. LED diódy
sú odolné, energeticky úsporné a
neprodukujú takmer žiadne teplo.
Starostlivo sa zameriavame na výber
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Inovácie
Veľa nápadov, ktoré sú dnes pri chladničkách a mrazničkách
štandardom, bolo prvýkrát vynájdených a tiež realizovaných
Liebherrom. Napríklad úplne uzavreté mraziace boxy, ktoré
bránia úniku mrazu pri otvorení dverí, patentovaná technológia
BioFresh alebo pohodlný SoftSystem jemného zatvárania dverí.

Inovatívne nápady
Neustály vývoj našich výrobkov má pre
nás vysokú prioritu. A preto sú vo všetkých
našich výrobných závodoch moderné
vývojové pracoviská s vysoko kvalifikovanými pracovníkmi. Naším cieľom je byť
„najlepší vo svojej triede“ a to vo všetkých
ohľadoch. A preto napríklad sú Liebherr
spotrebiče vďaka modernej elektronike
v kombinácií s optimálnymi chladiacimi
a mraziacimi cyklami mimoriadne energeticky úsporné.
Efektivita
Veľká časť našich spotrebičov patrí do
najúspornejších tried energetickej náročnosti. Naším cieľom je vyrábať energeticky nenáročné spotrebiče s pohodlným
ovládaním. Veľa z našich súčasných zariadení je až o 20 % úspornejších, než je
prahová hodnota požadovaná pre A+++
energetickej triedy.
Inovácie pre ešte dlhšiu čerstvosť
Moderné chladničky a mrazničky Liebherr
ponúkajú ideálnu klímu pre takmer všetky
druhy potravín. Okrem klasického chladia-

ceho priestoru ponúka Liebherr novú
 ioCool technológiu, ktorá predlžuje
B
čerstvosť ovocia a zeleniny. V BioCool
boxe je možné regulovať pasívne získanú
vlhkosť; BioFresh úložné boxy, v ktorých je
ideálne skladovacie prostredie pre mäso,
ryby a mliečne výrobky, ale aj skvelá
klíma pre zachovanie nutričných hodnôt
čerstvého ovocia a zeleniny pomocou
presného riadenia teploty a aktívne dodávanej vzdušnej vlhkosti s možnosťou regulácie; a NoFrost mrazničky, ktoré ponúkajú profesionálnu úroveň zmrazovania
a skladovania potravín až pri teplote
–32 °C.
Presvedčivé v každom detaile
Pri zariadeniach vybavených dotykovým
displejom je možné všetky funkcie jednoducho a pohodlne nastaviť. Pre individuálne využitie vnútorného priestoru, sú
GlassLine skladovacie police nastaviteľné. Pre uloženie fliaš sú prispôsobené
vnútorné priestory – v závislosti od
modelu – polička na fľaše alebo univerzálne nastaviteľná polička, ktorá ponúka
praktické riešenia na skladovanie.
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Bol založený Liebherrdomáce spotrebiče
v Nemecku

Predstavenie FrostSafe
systému

Prvá riadiaca
elektronika

NoFrost technológia zabraňuje tvorbe námrazy
v úložnom priestore
mrazničky a automatizuje
odmrazovanie výparníka.

Prechod na vybavenie
bez freónov

Patentovaná BioFresh
technológia – systém pre
predĺženie skladovania,
pri zachovaní nutričných
hodnôt potravín

Inovatívne LED svetlá
pre úsporu energie
a efektívne osvetlenie

Prvá chladnička s
5 rôznymi teplotnými
zónami

SoftSystem pre jemné
zatváranie dverí

Povrchová úprava
SmartSteel znižuje
v iditeľnosť odtlačkov
prstov na dverách

DuoCooling pre vynikajúci
výkon a efektivitu – nezávislá regulácia teplôt.

Nástup novej generácie
super úsporných spotrebičov

Dverová TipOpen-Tech
nológia pre kompaktnú
podpultovú integráciu
bez použitia madiel

BluPerformance:
nová dimenzia sviežosti

SmartDevice –
inteligentný
manažment potravín
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Flexibilné usporiadanie
pre vašu chladničku.
Objavte variabilitu možného nastavenia priestorov chladničiek
vďaka Liebherr a zjednodušte si tak svoj každodenný život.

Organizačný systém
Nastavte si svoju chladničku presne tak,
ako potrebujete, vďaka VarioSafe a
VarioBoxes. Tiež si môžete optimálne nastaviť držiak na vajíčka pomocou FlexSystem.
Naša polička na fľaše a klipový systém
označovania fliaš vína Vám umožní mať
všetky nápoje správne zoradené.

Dômyselný pomocník
Náš držiak na maslo je navrhnutý tak, aby
sa do neho zmestili maslá rôznych veľkostí,
ale aby sa dal zároveň umiestniť do poličiek chladničky. Jednoduchý dizajn v tvare
kocky je veľmi praktický.

Spotrebný materiál
Vaša chladnička obsahuje materiály, ktoré
môžu byť jednoducho nahradené za nové.
Filtre na vodu a filtre z aktívneho uhlia môžu
byť zakúpené z pohodlia Vášho domova
cez Liebherr online obchod.

Viac nájdete na stránkach 203 – 211.
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Vyšší výkon

Blue Performance –
Nová dimenzia
sviežosti

Dokonalé osvetlenie

Užívateľsky prívetivé dotykové ovládanie

Vysoko kvalitné materiály perfektné v každom detaile spracovania, komfortná a presná dotyková elektronika charakterizujú nový BluPerformance
program.
Kompaktná integrácia kondenzátora do základne spotrebiča, v spojení s presným elektronickým ovládaním zaisťuje maximálnu energetickú
účinnosť, navýšenie úžitkového objemu a lepšiu ergonómiu v mrazničke.
Funkcia BioFresh a BioCool zaisťujú dlhodobejšie uchovanie čerstvosti
uložených potravín.
S elegantným a nadčasovým dizajnom, sú spotrebiče Libherr klenotom
v každej kuchyni a zaručujú každodennú radosť z používania na veľa
rokov dopredu.

Lepšia energetická účinnosť

Viacej sviežosti a kvality

Vysoko kvalitné materiály
Super pohodlné

Multifunkčná
dotyková elektronika
Pri zariadeniach BluePerformance je možné všetky funkcie ľahko a
pohodlne nastaviť jemným dotykom displeja. Vysoké rozlíšenie 7 palcového farebného displeja ponúka individuálne nastavenie. Prednastavené programy, ako je „EnergySaver“, „MaxPerformance“, „Party“,
alebo „Holiday“ podporujú optimálne skladovanie potravín.
Day-to-Day

Party

Day-to-day program je zameraný na každodenné potreby užívateľa. Poskytuje optimálny
výkon chladenia, mrazenia a efektivity pri
štandardnom nastavení teploty chladničiek
a mrazničiek.

Program Party je ideálny v rámci príprav na
oslavy: funkcia SuperCool a SuperFrost sú užitočné, pri krátkodobom skladovaní a chladení
veľkého množstva potravín. BottleTimer umožňuje veľmi rýchle a riadené schladenie nápojov. Okrem toho, pri zariadeniach s IceMaker
je možné zvýšiť výrobu ľadu.

EnergySaver
Program Energy Saver znižuje spotrebu energie ešte viac, než v štandardnom nastavení.
Ak chcete za istých okolností ešte ušetriť ďalšiu
energiu, teplota v chladiacej i mraziacej časti
sa mierne zvýši. Na displeji sú ukázané
užitočné tipy pre úsporu energie, ktoré vám
pomôžu ešte viac znížiť náklady na elektrickú
energiu.

MaxPerformance
Program MaxPerformance umožňuje prístroju
vydať maximálny chladiaci a mraziaci výkon.
V úložných priestoroch chladničiek aj mrazničiek je možné nastaviť teploty na najnižšiu
úroveň.

Holiday
Program Holiday minimalizuje spotrebu energie
počas obdobia, kedy som dlhodobo mimo
domova. Teplota vo vyprázdnenej chladničke
je udržiavaná na +15 °C, v mrazničke s uloženými potravinami na úrovni –18 °C.
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Dlhotrvajúca
čerstvosť má svoje
meno: BioFresh
Technológia BioFresh udržiava potraviny čerstvé omnoho dlhšie.
Ak sú potraviny uložené pri teplote tesne nad bodom mrazu a správnej
úrovni vzdušnej vlhkosti, zachová si väčšina z nich potrebné živiny, ako
sú vitamíny a minerály, omnoho dlhšie než pri skladovaní v štandardnej
chladničke.
Vitamíny pre zdravú diétu

Dokonalé mikroklimatické podmienky

Nie je potrebné zdôrazňovať, že čerstvo kúpené či
zberané potraviny je nutné uložiť spôsobom, ktorým
sa dlhodobo zachovajú ich blahodarné živiny. Životnosť a čerstvosť väčšiny ovocia a zeleniny je možné
významne predĺžiť uložením do chladničky, konkrétne
do boxu BioFresh, iba s výnimkou manga a zemiakov.
Bolo dokonca zistené, že obsah vitamínov v ovocí a
zelenine v priebehu uloženia v boxe BioFresh vzrástol.

Vysoká vzdušná vlhkosť a teplota tesne nad bodom
mrazu je ideálna pre dlhodobé uloženie vždy rozbaleného ovocia a zeleniny v HydroSafe. Táto špecifická mikroklíma významne prispieva k zachovaniu
cenných vitamínov a sviežej chuti. Naopak nízka
vzdušná vlhkosť a teplota tesne nad bodom mrazu
vytvára ideálne podmienky na uchovávanie nutričných
hodnôt v mäse a mäsových produktoch. Zachová delikátnu chuť a atraktívny vzhľad rýb a darov mora. Toto
prostredie je tiež ideálne pre mliečne výrobky, ktoré
udržuje čerstvé dlhšiu dobu než v prípade bežnej
chladničky. Všetky potraviny baľte do nepriedušnej
Hydrofolie, aby ste zabránili vysýchaniu.

Viac k téme BioFresh pozri
biofresh.liebherr.com
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Centrum jedla

SBSes 8486

Centrum jedla

Kvalita v každom detaile

Side-by-Side chladnička s mrazničkou SBSes
8486 disponuje šiestimi rôznymi klimatickými
zónami a ponúka celú škálu nových možností.
Časť na uskladnenie vína disponuje dvoma
zónami, ktorých teplota môže byť nastavená
nezávisle od seba podľa potrieb užívateľa, a
to vždy medzi +5 °C a +20 °C.

Dvere spotrebičov z nerezovej ocele označené logom SmartSteel, sú vybavené špeciálnou povrchovou plochou, ktorá výrazne
redukuje viditeľnosť odtlačkov prstov a zdokonalenie povrchu nerezu umožňuje ľahké čistenie a je oveľa odolnejšie voči poškrabaniu.

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre super dlhú sviežosť. Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu
si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný
vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.
Úložný box BioFresh-Plus ponúka ešte viac možností pre individuálne nastavenie uchovávania potravín.
Nastaviteľná teplota boxu v rozmedzí 0 °C až –2 °C zabezpečí potravinám typu ovocie, zelenina, ryby a
morské plody, či mäso a mliečne výrobky, dlhšiu čerstvosť a sviežosť, ako je tomu u iných, bežne
dostupných chladničiek.
Viac k BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

Diódy LED, ktoré dokonale osvetľujú vnútro
chladničky, nevyžadujú údržbu a sú energeticky efektívne. Produkujú minimálne množstvo
tepla, takže zaručujú vždy optimálne podmienky pre uloženie čerstvých potravín. Sofistikované rozmiestnenie osvetlení garantuje
maximálny úložný priestor (prítomnosť osvetlení neznižuje menovitú kapacitu spotrebiča).

Vďaka integrovanému zatváraciemu mechanizmu SoftSystem sa dvere spotrebičov
Liebherr zatvárajú automaticky pri otvorení v
uhle približne 45°. SoftSystem zaručuje jemné
zatvorenie dverí, aj keď sú dverové police
celkom naplnené a sú zatvorené veľkou, až
neúmernou silou.

Pre dlhodobé zachovanie nutričných hodnôt potravín pomocou zmrazenia, ponúkajú prístroje NoFrost od Liebherr mraziaci výkon v profesionálnej kvalite. Z uložených produktov
je odoberané teplo pomocou cirkulácie ľadového vzduchu
a vzdušná vlhkosť je odvádzaná mimo úložný priestor
mrazničky. Uložené potraviny i úložný priestor mrazničky
tak zostávajú vždy bez námrazy. S komfortom
NoFrost od Liebherr už nikdy netreba strácať
čas s odmrazovaním mrazničky.

S IceMaker s pevnou prípojkou na vodu máte
k dispozícií pre každú príležitosť ľadové kocky
v tej najlepšej kvalite. Pre studený nápoj alebo
veľkú party – v objemnom boxe je dostatočná
zásoba ľadových kociek pre každú príležitosť.
Odpojiteľný IceMaker sa postará o ich dostatočný, plne automatický prísun.

Viac k téme NoFrost pozri nofrost.liebherr.com

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Side-by-Side kombinácia

121

SBSes 8486
PremiumPlus

Energetická trieda: M ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 320 / 0,874 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 48
Celková využiteľná kapacita: 645 l (Chladnička: 519 l vrátane časti BioFresh: 132 l z toho časť na uskladnenie vína: 153 l / Mraziaca časť: 126 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,2 / 121 / 66,5 ¹

SBSes 8486

Ovládacie prvky
· 2 ,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu, BioFresh, úložné priestory
na víno a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool (časovo obmedzená)
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí vizuálny a akustický
·D
 etská poistka

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· Dvere z tónovaného izolačného skla s UV-ochranou
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 4 rošty, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, z toho 2 sklopné

Chladnička s BioFresh boxami
· P owerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
· P remium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
VarioBoxy, zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
· VarioSafe
· V ariabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· B ioFresh-Plus s boxom na ryby a morské plody
· 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, z toho 2 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Pevný záves dverí vľavo / záves dverí vpravo
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 2, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 30

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 5 rôzne objemných boxov, z toho 2 na kolieskach
· IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
· V ýroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
· Z ásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
· L ED osvetlenie
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 24 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

cena: 6.899 €

1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Side-by-Side kombinácia
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SBSes 8473

SBSes 8663

Energetická trieda: L ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 251 / 0,686 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 688 l (Chladnička: 562 l vrátane časti BioFresh: 172 l / Mraziaca časť: 126 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Energetická trieda: L ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 258 / 0,702 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 635 l (Chladnička: 367 l vrátane časti BioFresh: 133 l / Mraziaca časť: 268 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 121 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu, BioFresh a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool (časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2 ,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu, BioFresh a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool (časovo obmedzená)
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí vizuálny a akustický

Premium

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
· Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
VarioBoxy, zásobník na vajcia
· 7 GlassLine odkladacích políc, z toho 2 sú delené
· VarioSafe
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
· 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, variabilné nastavenie buď na
HydroSafe alebo na DrySafe

Premium

Mraziaca časť 4
· Celkom 5 rôzne objemných boxov, z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
· IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
· Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
· Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Pevný záves dverí vľavo / záves dverí vpravo
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 30

cena: 5.799 €
1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Chladnička s BioFresh boxami
· P owerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
· P remium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
VarioBoxy, zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
· VarioSafe
· V ariabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, z toho 2 je možné variabilne
nastaviť na Hydrosafe alebo na DrySafe
Mraziaca časť 4
 elkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 7 na kolieskach, VarioSpace
·C
· L ED osvetlenie
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Pevný záves dverí vľavo / záves dverí vpravo
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 6, 8, 9, 27, 30

cena: 4.799 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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SBSbs 8673

SBSesf 7212

Energetická trieda: L ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 255 / 0,696 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 629 l (Chladnička: 367 l vrátane časti BioFresh: 133 l / Mraziaca časť: 262 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: BlackSteel so SmartSteel / BlackSteel so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 121 / 66,5 ¹

Energetická trieda: G
Spotreba energie za rok / 24 hod: 460 / 1,258 kWh
Celková využiteľná kapacita: 640 l (Chladnička: 383 l / Mraziaca časť: 257 l)
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,2 / 121 / 63

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu, BioFresh a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool (časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· L ED-ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Premium

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
· Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
VarioBoxy, zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
· VarioSafe
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, z toho 2 je možné variabilne
nastaviť na Hydrosafe alebo na DrySafe

Comfort

Mraziaca časť 4
· Celkom 9 rôzne objemných boxov, z toho 6 na kolieskach, VarioSpace
· IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
· Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
· Zásobník na ľadové kocky: 0,8 kg
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Pevný záves dverí vľavo / záves dverí vpravo
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Chladiaca časť
· PowerCooling
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
zásobník na vajcia
· 7 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· L ED stropné osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu na teleskopických výsuvoch

Mraziaca časť 4
· Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka na bylinky a bobule,
VarioSpace
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 20 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Pevný záves dverí vľavo / záves dverí vpravo
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9, 10, 27
Farebné / materiálové možnosti:
SBS 7212 v bielom prevedení cena: 1.999 €

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 27, 30

cena: 4.999 €
1 N
 a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluePerformance).
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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cena: 1.999 €
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Frenchdoor kombinácia

91

Obidva priečinky BioFresh sú uložené na
kvalitných teleskopických koľajničkách a
dajú sa bez námahy vysúvať: pre optimálny
prehľad a tie najlepšie skladovacie možnosti.
Viacúčelovú plochu možno využiť na stabilné
uloženie fliaš alebo po vložení redukčnej
police na uloženie rôznych potravín.

CBNes 6256
PremiumPlus

Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh
Celková využiteľná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l vrátane časti BioFresh: 68 l /
Mraziaca časť: 114 l)
Hlučnosť: 43 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 203,9 / 91 / 61,5

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami,
elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Dve zásuvky mrazničky, ktoré ľahko otvoríte
stlačením, sú umiestnené na vysoko kvalitných
teleskopických tyčiach, ktoré umožnia užívateľovi mať prehľad o uložených potravinách.

CBNes 6256

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš
· 3 GlassLine odkladacie police
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch
stranách a LED stropné osvetlenie
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· 2 BioFresh boxy na teleskopických
výsuvoch, variabilné nastavenie buď na
HydroSafe alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
· Celkom 2 rôzne objemné boxy na
teleskopických výsuvoch s dovrením
· IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
· Výroba ľadových kociek za 24 hod:
1,3 kg
· Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
45 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín:
11 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové tyčové madlo
· Predná ventilácia
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Pevný záves dverí vľavo / záves dverí
vpravo
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 7, 8, 9, 13, 14

cena: 5.599 €
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Kombinovaná chladnička

CBNPes 4878

Kombinovaná chladnička

Naše chladničky s mrazničkou:
prehľad
Rozsiahly sortiment chladničiek s mrazničkou Liebherr, ako kombinované tak automatické, ponúka ideálne riešenie takmer pre každého – bez ohľadu na požiadavky a potreby. Napríklad náš sortiment kombinovaných chladničiek s mrazničkou zahŕňa inovatívne riešenia, ako je BioFresh alebo BioCool a NoFrost alebo
SmartFrost. Ako náhle urobíte vašu voľbu, všetky naše zariadenia sú k dispozícii
s rôznym zariadením a prichádzajú v rôznych veľkostiach a farbách.

zo strany 40

zo strany 44

zo strany 45

zo strany 47

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre dlhodobú čerstvosť a sviežosť potravín. Vďaka
pokročilej technológií je teplota v BioFresh presne stabilizovaná tesne nad bodom
mrazu, čo značne znižuje pôsobenie mikroorganizmov. Každý úložný box môže byť
použitý samostatne a jeho individuálna mikroklíma je vždy cielená k uloženej skupine
potravín. HydroSafe s vysokou vzdušnou vlhkosťou alebo DrySafe s nízkou vzdušnou
vlhkosťou. BioFresh je všestranne využiteľný priestor pre zachovanie nutričných hodnôt
pri skladovaní napríklad rýb, mäsa, syrov, ale aj ovocia a zeleniny.
Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených
potravín. BioCool-Box je umiestnený na plynulo posuvných kolieskach, ktoré zaručujú
pohodlné použitie a dokonalý prehľad o uložených potravinách.

Pre dlhodobé zachovanie nutričných hodnôt potravín pomocou veľmi rýchleho zamrazenia, ponúkajú prístroje NoFrost mraziaci výkon v profesionálnej kvalite. Z uložených
produktov je odobrané teplo pomocou cirkulácie ľadového vzduchu a vzdušná vlhkosť
je odvádzaná mimo úložný priestor mrazničky. Uložené potraviny aj úložný priestor
mrazničky tak ostávajú vždy bez námrazy. S komfortom NoFrost už nikdy netreba
strácať čas s odmrazovaním.
S technológiou SmartFrost sa radikálne zníži tvorba námrazy vo vnútornom priestore
mrazničky aj na samotných mrazených potravinách. Tým pádom sa minimalizuje potreba odmrazovania. Zapenený výparník v špirálach obtáča vnútorný priestor mrazničky
a tým umožňuje veľmi rýchlu teplotnú výmenu s extrémne nízkou spotrebou energie.
Vnútorné steny mrazničky sú veľmi hladké a tak ľahko čistiteľné.

zo strany 56
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Kombinovaná chladnička

Kvalita v každom detaile

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr chladiaci
v ýkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované
obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor bez
námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje
tvorba námrazy vo vnútornom priestore a na
potravinách. Tým je potrebné vykonávať
odmrazovanie oveľa zriedkavejšie. Vnútorné
steny sú obzvlášť hladké a je možné ich ľahko čistiť.

Viac k téme NoFrost pozri
nofrost.liebherr.com

Variabilný vnútorný priestor s výbavou GlassLine presvedčuje svojou eleganciou a vysokou
akosťou, ktorý možno kedykoľvek prispôsobiť
individuálnej potrebe. Satinované úložné plochy a dverové boxy sú výškovo nastaviteľné.
Teraz už nemusíte riešiť kam s džbánkom, karafou a ďalšími vysokými nádobami.

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre super dlhú sviežosť. Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a
chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.
BioFresh-Plus ponúka ešte viac možností na individuálne nastavenie uchovávania potravín. Nastaviteľná teplota
boxu v rozmedzí 0 °C až –2 °C zabezpečí potravinám typu ovocie, zelenina, ryby a morské plody, či mäso a
mliečne výrobky, dlhšiu čerstvosť a sviežosť, ako je tomu u iných, bežne dostupných chladničiek.
Viac k téme BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

Diódy LED, ktoré dokonale osvetľujú vnútro
chladničky, nevyžadujú údržbu a sú energeticky efektívne. Produkujú minimálne množstvo
tepla, takže zaručujú vždy optimálne podmienky pre uloženie čerstvých potravín. Sofistikované rozmiestnenie osvetlenia garantuje
maximálny úložný priestor.

Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených potravín. BioCool-Box
je umiestnený na plynule posuvných kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné použitie a dokonalý prehľad
o uložených potravinách. Vlhkosť vo vnútri Bio-Cool-Boxu je možné regulovať posuvníkom (označeným
symbolom kvapky).

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Kvalita v každom detaile

Pevné madlo, kvalitný vzhľad a integrovaný
otvárací mechanizmus zabezpečí užívateľovi vždy jednoduché otváranie dverí.

Dvere spotrebičov z nerezovej ocele označené
logom SmartSteel, sú vybavené špeciálnou
povrchovou plochou, ktorá výrazne redukuje
viditeľnosť odtlačkov prstov a zdokonalenie
povrchu nerezu umožňuje ľahké čistenie a je
oveľa odolnejšie voči poškriabaniu.

Presné a navzájom nezávislé nastavenie teploty v
chladiacej a mraziacej časti kombinovanej chladničky je dosiahnuté technológiou DuoCooling:
s dvomi absolútne nezávislými regulovateľnými
chladiacimi okruhmi. A čo viac, s technológiou
DuoCooling nedochádza k žiadnej cirkulácii
vzduchu medzi chladiacou a mraziacou časťou
a tým je zabránené prenosu pachov, vysúšaniu
a namŕzaniu potravín.

Všetky sklenené poličky a zasúvacie priečinky
sú pohodlne vyberateľné. Tak je možné
celkový vnútorný priestor VarioSpace využiť
ľubovoľne aj pre objemné kusy potravín.

Modely radu BluePerformance majú vlastnú chladiacu technológiu kompaktne integrovanú do sokla, čím je minimalizovaná hlučnosť a ušetrený priestor. Maximálny výkon tým prichádza ruka v ruke so značne väčším úžitkovým objemom a
väčšou energetickou účinnosťou.
1. Pripojenie napájania pre prístrojovú zástrčku 2. Funkčný oddeľovač na udržiavanie odstupu od steny a umožnenie
pripojenia 3. VCC kompresor 4. Protihlukový ventilátor v sokli 5. Kondenzátor 6. Odtok pre rozmrazenú vodu

LED osvetlenie boxu BioFresh sa nachádza
vo vodorovnej oddeľovacej izolačnej prepážke. Energeticky úsporné LED diódy, ktoré
nevyžadujú údržbu poskytujú dokonalé osvetlenie otvoreného boxu BioFresh a zaručujú
tak skvelý prehľad o uložených potravinách.

Na vonkajšej strane dverí chladničky sa nachádza 7" palcový farebný TFT displej s vysokým
rozlíšením, ktorý umožňuje výber nastavení
prístroja prostredníctvom užívateľsky prívetivej
ponuky. Výkon spotrebiča môžeme prispôsobiť
konkrétnym situáciám a požiadavkám pomocou
prednastavených režimov. Prídavné zabezpečenie uložených potravín zaisťujú alarmy, varovné
správy a pripomienky.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Kvalita v každom detaile

BioFresh box s technológiou SoftTelescopic
zabezpečuje užívateľsky prívetivý, samovysúvací a ľahko uzatvárateľný systém, vďaka
ktorému je každodenný život praktickejší a
bezpečnejší.

Výkonný cirkulačný systém Power & Cooling zaisťuje rýchle schladenie čerstvo vložených potravín
(avšak bez nežiadúceho teplotného šoku pre
potraviny) a udržiava rovnomernú teplotu v celom
úložnom priestore chladničky. Aktívny uhlíkový filter
FreshAir je integrovaný priamo do smerového ventilátora, ktorý zbavuje prúdiaci vzduch pachových
zložiek. Vo chvíli, kedy je potrebné filter s aktívnym
uhlím vymeniť, je používateľ upozornený svetelným
indikátorom na ovládacej elektronike.

Tlmenie zatvárania dverí SoftSystem je
inovatívny systém pre väčšiu bezpečnosť a
komfort. SoftSystem integrovaný vo dverách
tlmí pohyb pri ich zatváraní. A čo viac, na
všetkých modeloch BluePerformance je maximálny uhol otvárania dverí 115°, čo zabezpečuje ochranu nábytku v okolí, aj chladničiek
samotných.

Dotykový displej, ktorý je integrovaný nad
dverami chladničky, disponuje vysokým rozlíšením a kontrastom 2,4, čo umožňuje presné
nastavenie požadovanej teploty.

LED osvetlenie, ktoré je energeticky úsporné, ekologické a úplne bezúdržbové, je integrované na zadnej
strane chladničiek. To zabezpečí nielen príjemné osvetlenie zadnej časti spotrebičov, ale tiež vysoko kvalitné
osvetlenie v celom interiéri spotrebiča.

Chladnička obsahuje dvojitý úložný priestor
so sklenenou policou a špeciálnou priehradkou na fľaše. V prípade, že sa jedna
časť nepoužíva, môže užívateľ poličku ľahko
posunúť k držiaku na fľaše, a tým získať viac
úložného priestoru. Naopak, v prípade,
keď je treba uskladniť fľaše väčších objemov,
posunie sa polička smerom nahor.

Automatická funkcia SuperFrost zabezpečí
jednoduché a energeticky nenáročné mrazenie potravín. Pri tejto funkcii sú potraviny
hlboko zmrazené na –32 °C, čo zabezpečí
zachovanie všetkých vitamínov. Automatická
funkcia SuperCool zníži teplotu chladničky
na +2 °C počas určitej doby 3, 6, 9 a 12
hod. podľa množstva skladovyných potravín.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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70

70

60

CBNPes 5758

CBNef 5715

CBNPes 4878

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 157 / 0,430 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 381 l (Chladnička: 275 l vrátane časti BioFresh: 108 l /
Mraziaca časť: 106 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 70 / 66,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 195 / 0,534 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 381 l (Chladnička: 275 l vrátane časti BioFresh: 108 l /
Mraziaca časť: 106 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 70 / 66,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,403 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 338 l (Chladnička: 240 l vrátane časti BioFresh: 94 l /
Mraziaca časť: 98 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
· 7" TFT-farebný displej vo dverách,
elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu, BioFresh a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-monochromatický displej za
dverami, elektronické dotykové
ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu, BioFresh a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 7 " TFT-farebný displej vo dverách,
elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu, BioFresh a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· A utomatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí vizuálny a akustický

Premium

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy,
zásobník na vajcia, nádoba na maslo
· 3 GlassLine odkladacie police, z toho
1 je delená
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED stropné osvetlenie s funkciou
stmievania
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
variabilné nastavenie buď na
HydroSafe alebo na DrySafe

Comfort

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho
2 na kolieskach, VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 26

cena: 2.849 €

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· integrovaný odkladací priestor na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 2 BioFresh boxy na teleskopických
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne
nastaviť na Hydrosafe alebo na
DrySafe

1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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PremiumPlus

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
·H
 liníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· T ransportné madlá predné aj zadné
· V ýškovo nastaviteľné zadné kolieska
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
· S krytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1 , 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 26

Chladnička s BioFresh boxami
· P owerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· P remium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy,
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· V ariabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED osvetlenie
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· B ioFresh-Plus s boxom na ryby a
morské plody
· 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
variabilné nastavenie buď na
HydroSafe alebo na DrySafe

S IceMaker s pevnou prípojkou na vodu
máte k dispozícií pre každú príležitosť ľadové
kocky v tej najlepšej kvalite. Pre studený nápoj
alebo veľkú party – v objemnom boxe je dostatočná zásoba ľadových kociek pre každú
príležitosť. Odpojiteľný IceMaker sa postará
o ich dostatočný, plne automatický prísun.

Mraziaca časť 4
· Celkom 4 rôzne objemné boxy,
z toho 1 na kolieskach, VarioSpace
· IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
· Výroba ľadových kociek za 24 hod:
1,2 kg
· Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26

cena: 2.249 €

BioFresh-Plus zabezpečuje bezpečné skladovanie rýb a morských plodov. V tomto boxe
zostanú všetky ryby a dary mora výrazne
dlhšie čerstvé, a to vďaka optimálnej teplote
–2 °C . Elektronické kontrolné moduly zabezpečujú užívateľovi možnosť individuálneho
nastavenia teploty v rozmedzí 0 °C až –2 °C.

cena: 4.449 €
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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60

60

60

60

CBNPes 4858

CBNPgw 4855

CBNPgb 4855

CBNef 4815

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 344 l (Chladnička: 243 l vrátane časti BioFresh: 97 l /
Mraziaca časť: 101 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 344 l (Chladnička: 243 l vrátane časti BioFresh: 97 l /
Mraziaca časť: 101 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Sklo predné biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 68,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 344 l (Chladnička: 243 l vrátane časti BioFresh: 97 l /
Mraziaca časť: 101 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Sklo predné čierna / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 68,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 186 / 0,507 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 343 l (Chladnička: 242 l vrátane časti BioFresh: 94 l /
Mraziaca časť: 101 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
· 7" TFT-farebný displej vo dverách,
elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu, BioFresh a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-farebný displej za dverami,
elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu, BioFresh a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2 ,4" TFT-farebný displej za dverami,
elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu, BioFresh a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· A utomatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-monochromatický displej za
dverami, elektronické dotykové
ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu, BioFresh a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Premium

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy,
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED stropné osvetlenie s funkciou
stmievania
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
variabilné nastavenie buď na
HydroSafe alebo na DrySafe

Premium

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho
2 na kolieskach, VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26
Farebné / materiálové možnosti:
CBNP 4858 v bielom prevedení

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy,
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED stropné osvetlenie s funkciou
stmievania
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
variabilné nastavenie buď na
HydroSafe alebo na DrySafe

Premium

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy, z toho
2 na kolieskach, VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· L ED osvetlenie
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· GlassEdition
· Z apustené madlo s integrovanou
mechanikou otvárania
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· T ransportné madlá predné aj zadné
· V ýškovo nastaviteľné zadné kolieska
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
· S krytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26

cena: 1.999 €

cena: 2.099 €
1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Chladnička s BioFresh boxami
· P owerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· P remium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy,
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· V ariabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED stropné osvetlenie s funkciou
stmievania
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
variabilné nastavenie buď na
HydroSafe alebo na DrySafe

Comfort

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho
2 na kolieskach, VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· GlassEdition
· Zapustené madlo s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26

cena: 2.949 €

cena: 2.949 €

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· integrovaný odkladací priestor na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 2 BioFresh boxy na teleskopických
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne
nastaviť na Hydrosafe alebo na
DrySafe

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 26
Farebné / materiálové možnosti:
CBN 4815 v bielom prevedení

cena: 1.499 €

cena: 1.649 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Kombinovaná chladnička

60

70

CBef 4805

CNPes 4868

CNef 5715

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 183 / 0,499 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 357 l (Chladnička: 242 l vrátane časti BioFresh: 94 l /
Mraziaca časť: 115 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 138 / 0,376 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 356 l (Chladnička: 258 l / Mraziaca časť: 98 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 183 / 0,501 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 402 l (Chladnička: 296 l / Mraziaca časť: 106 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 70 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-monochromatický displej za
dverami, elektronické dotykové
ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu, BioFresh a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 7 " TFT-farebný displej vo dverách,
elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· A utomatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
· Celkom 4 rôzne objemné boxy, z toho
2 na kolieskach, VarioSpace
· IceMaker so zásobníkom na vodu
· Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
· Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Chladiaca časť
· P owerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· P remium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy,
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· VarioSafe
· P olica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie s funkciou
stmievania
· 1 BioCool box na kolieskach

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-monochromatický displej za
dverami, elektronické dotykové
ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Comfort

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 2 GlassLine odkladacie police
· integrovaný odkladací priestor na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 2 BioFresh boxy na teleskopických
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne
nastaviť na Hydrosafe alebo na
DrySafe

Premium

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
33 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 13 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
·H
 liníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· T ransportné madlá predné aj zadné
· V ýškovo nastaviteľné zadné kolieska
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
· S krytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 26

cena: 999 €
CBef 4805

60

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Comfort

Chladiaca časť
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc,
z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 BioCool box na teleskopických
výsuvoch

Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

cena: 2.999 €

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 26
Farebné / materiálové možnosti:
CN 5715 v bielom prevedení

cena: 1.799 €

cena: 1.999 €

1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Kombinovaná chladnička

60

60

60

60

CNef 4825

CNef 4815

CNef 4015

CN 4015

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 171 / 0,468 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 356 l (Chladnička: 258 l / Mraziaca časť: 98 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 174 / 0,474 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 361 l (Chladnička: 260 l / Mraziaca časť: 101 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 252 / 0,688 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 356 l (Chladnička: 269 l / Mraziaca časť: 87 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 252 / 0,688 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 356 l (Chladnička: 269 l / Mraziaca časť: 87 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-monochromatický
displej za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-monochromatický
displej za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2 ,4" TFT-monochromatický
displej za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· A utomatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-monochromatický
displej za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Comfort

Chladiaca časť
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 BioCool box na kolieskach

Comfort

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· IceMaker so zásobníkom na vodu
· Výroba ľadových kociek za 24 hod:
1,2 kg
· Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

Chladiaca časť
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc,
z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 BioCool box na kolieskach

Comfort

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
·H
 liníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· T ransportné madlá predné aj zadné
· V ýškovo nastaviteľné zadné kolieska
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
· S krytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26

cena: 2.299 €
1 N
 a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluePerformance).
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Chladiaca časť
· PowerCooling
·C
 omfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc,
z toho 1 je delená
· P olica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu na
kolieskach

Comfort

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
18 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 11 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9, 10

cena: 1.599 €

cena: 1.149 €

Chladiaca časť
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc,
z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu na
kolieskach

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
18 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 11 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou
otváracou mechanikou
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9, 10

cena: 669 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Kombinovaná chladnička

60

60

60

60

CNPel 4813

CNPel 4313

CNel 4813

CNel 4313

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 167 / 0,456 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 338 l (Chladnička: 243 l / Mraziaca časť: 95 l)
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 160 / 0,436 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 95 l)
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 250 / 0,684 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 338 l (Chladnička: 243 l / Mraziaca časť: 95 l)
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,655 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 95 l)
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
· PowerCooling
· Plastové dverové poličky, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
26 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Vertikálne integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Chladiaca časť
· PowerCooling
· Plastové dverové poličky, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Farebné / materiálové možnosti:
CNP 4813 v bielom prevedení

cena: 679 €

cena: 699 €
1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
26 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· V ertikálne integrované madlo
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Z adné transportné madlá
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1 , 2, 4, 8, 9
Farebné / materiálové možnosti:
CNP 4313 v bielom prevedení

cena: 639 €

Chladiaca časť
· PowerCooling
· P lastové dverové poličky, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· P olica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
26 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Vertikálne integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Farebné / materiálové možnosti:
CN 4813 v bielom prevedení

cena: 559 €

cena: 679 €

cena: 599 €

Chladiaca časť
· PowerCooling
· Plastové dverové poličky, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
26 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Vertikálne integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Farebné / materiálové možnosti:
CN 4313 v bielom prevedení

cena: 529 €

cena: 569 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Kombinovaná chladnička

60

CNst 4813

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 242 / 0,663 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 338 l (Chladnička: 243 l / Mraziaca časť: 95 l)
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 65,7 ¹

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický
Chladiaca časť
· PowerCooling
· P lastové dverové poličky, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· L ED stropné osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Po celej vonkajšej strane chladničky zapustená rukoväť umožňuje otváranie dverí v akejkoľvek pozícii. Tento typ sa výborne hodí do
kuchýň bez madiel.

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
26 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Vertikálne integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Štýlové osvetlenie, umiestnené vo vrchnej časti
chladničky, zabezpečuje prefektné osvetlenie
celého spotrebiča. LED osvetlenie vyžaruje len
malé množstvo tepla, takže potraviny zostanú
stále kvalitne uchovávané.

cena: 959 €

CNst 4813

1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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CNno 4313

Kombinovaná chladnička

60

60

60

60

CNno 4313

CNkw 4313

CNfb 4313

CNbe 4313

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,655 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 95 l)
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Neónová oranžová / neónová oranžová
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,655 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 95 l)
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Zelená vo farbe kiwi / zelená vo farbe kiwi
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,655 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 95 l)
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Ľadová modrá / ľadová modrá
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,635 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 95 l)
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Béžová / béžová
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
· PowerCooling
· Plastové dverové poličky, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
26 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Vertikálne integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Chladiaca časť
· PowerCooling
· Plastové dverové poličky, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

cena: 769 €
1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
26 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· V ertikálne integrované madlo
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Z adné transportné madlá
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1 , 2, 4, 8, 9

Chladiaca časť
· PowerCooling
· P lastové dverové poličky, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· P olica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
26 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Vertikálne integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

cena: 769 €

cena: 769 €

Chladiaca časť
· PowerCooling
· Plastové dverové poličky, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
26 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Vertikálne integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

cena: 769 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Kombinovaná chladnička

60

60

60

55

CUef 4015

CU 4015

CUef 3515

CUef 3311

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 229 / 0,627 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 358 l (Chladnička: 270 l / Mraziaca časť: 88 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 229 / 0,627 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 358 l (Chladnička: 270 l / Mraziaca časť: 88 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 216 / 0,590 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 310 l (Chladnička: 222 l / Mraziaca časť: 88 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / Mraziaca časť: 84 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-monochromatický
displej za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu časť
· Regulovateľné chladiace okruhy: 1
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-monochromatický
displej za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu časť
· Regulovateľné chladiace okruhy: 1
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2 ,4" TFT-monochromatický
displej za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu časť
· R egulovateľné chladiace okruhy: 1
· A utomatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· A larm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· Mechanické ovládanie v interiéri,
otočný regulátor
· Regulovateľné chladiace okruhy: 1
· Funkcia CoolPlus

Comfort

Chladiaca časť
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc,
z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu

Comfort

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
28 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 7 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladiaca časť
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc,
z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu

Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9, 10

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
28 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 7 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· T yčová rukoväť s integrovanou
otváracou mechanikou
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· T ransportné madlá predné aj zadné
· V ýškovo nastaviteľné zadné kolieska
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1 , 2, 4, 8, 9, 10

cena: 769 €
1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Comfort

cena: 569 €

Chladiaca časť
·C
 omfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· P olica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Transportné madlá predné aj zadné
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9, 10
Farebné / materiálové možnosti:
CU 3515 v bielom prevedení

cena: 569 €

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
30 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 7 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

cena: 649 €

Chladiaca časť
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Farebné / materiálové možnosti:
CU 3311 v bielom prevedení

cena: 499 €

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
27 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

cena: 599 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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CUfr 3311

CUwb 3311

CUag 3311

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 294 l
(Chladnička: 210 l / Mraziaca časť: 84 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Ohnivo červená / Ohnivo červená
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,2 / 55 / 63 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 294 l
(Chladnička: 210 l / Mraziaca časť: 84 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Modrá / Modrá
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,2 / 55 / 63 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 294 l
(Chladnička: 210 l / Mraziaca časť: 84 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Avokádovo zelená / Avokádovo zelená
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·M
 echanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
· R egulovateľné chladiace okruhy: 1
· F unkcia CoolPlus

Ovládacie prvky
·M
 echanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
· R egulovateľné chladiace okruhy: 1
· F unkcia CoolPlus

Ovládacie prvky
· Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
· Regulovateľné chladiace okruhy: 1
· Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
· P olica na fľaše
· L ED osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu

Chladiaca časť
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
· P olica na fľaše
· L ED osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu

Chladiaca časť
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 27 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 27 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 27 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
·H
 liníkové madlá s integrovanou mechanikou
otvárania
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
·H
 liníkové madlá s integrovanou mechanikou
otvárania
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou
otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1 , 2, 4, 8, 9

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1 , 2, 4, 8, 9

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

CUfr 3311
cena: 649 €

cena: 649 €

cena: 649 €

1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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CUef 2811

CUsl 2311

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 191 / 0,523 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 263 l (Chladnička: 210 l / Mraziaca časť: 53 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 161,2 / 55 / 63 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,481 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 208 l (Chladnička: 155 l / Mraziaca časť: 53 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: strieborná / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 137,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·M
 echanické ovládanie v interiéri,
otočný regulátor
· R egulovateľné chladiace okruhy: 1
· F unkcia CoolPlus
Chladiaca časť
·C
 omfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš,
zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· P olica na fľaše
· L ED osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Farebné / materiálové možnosti:
CU 2811 v bielom prevedení

cena: 479 €

Ovládacie prvky
· Mechanické ovládanie v interiéri,
otočný regulátor
· Regulovateľné chladiace okruhy: 1
· Funkcia CoolPlus
Chladiaca časť
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš,
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu
Mraziaca časť 4
· Celkom 2 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
25 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín:
4 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 2 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
25 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín:
4 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

cena: 569 €

CUef 2811

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Farebné / materiálové možnosti:
CU 2311 v bielom prevedení

cena: 399 €

cena: 539 €

1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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S našou vynaliezavou technológiou centrálny
PowerCooling je mraziaci proces rýchlejšie a
viac kontrolovaný. Chladný vzduch vytvorený
v mraziacom priestore prechádza vzduchovými
klapkami do oddielu chladničky. Dva teplotné
senzory regulujú proces a zaisťujú, že je požadovaná teplota presne udržiavaná v celom
priestore chladničky.

Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne
vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených potravín.
BioCool-Box je umiestnený na plynule posuvných kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné použitie a dokonalý prehľad o uložených potravinách. Vlhkosť vo vnútri Bio-Cool-Boxu je možné
regulovať posuvníkom (označeným symbolom
kvapky).

55

CTNef 5215

CTPsl 2921

CTPsl 2521

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 270 / 0,739 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 418 l (Chladnička: 332 l / Mraziaca časť: 86 l)
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,2 / 69,7 / 76 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 201 / 0,549 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 268 l (Chladnička: 216 l / Mraziaca časť: 52 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: strieborná / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 157,1 / 55 / 63 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 187 / 0,510 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 231 l (Chladnička: 187 l / Mraziaca časť: 44 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: strieborná / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 140,1 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-monochromatický
displej za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Regulovateľné chladiace okruhy: 2
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
·M
 echanické ovládanie v interiéri,
otočný regulátor
· R egulovateľné chladiace okruhy: 1

Comfort

Chladiaca časť
· Central-PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· Polica na fľaše
· L ED stropné osvetlenie
· 1 BioCool box na kolieskach

Comfort

Mraziaca časť 4
· VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
· 1 dverová priehradka
,

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Vertikálne integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 8, 9

Chladiaca časť
·C
 omfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu
Mraziaca časť 4
· VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
,

Comfort

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Farebné / materiálové možnosti:
CTP 2921 v bielom prevedení

cena: 349 €

1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Ovládacie prvky
· Mechanické ovládanie v interiéri,
otočný regulátor
· Regulovateľné chladiace okruhy: 1
Chladiaca časť
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu
Mraziaca časť 4
· VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
22 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
,

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Farebné / materiálové možnosti:
CTP 2521 v bielom prevedení

cena: 339 €

Farebné / materiálové možnosti:
CTN 5215 v bielom prevedení

cena: 1.149 €

cena: 1.249 €
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cena: 599 €

cena: 549 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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CTPfr 2121

CTPwb 2121

CTPag 2121

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,480 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 195 l (Chladnička: 151 l / Mraziaca časť: 44 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: strieborná / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 124,1 / 55 / 63 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,480 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 195 l
(Chladnička: 151 l / Mraziaca časť: 44 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Ohnivo červená / Ohnivo červená
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 124,1 / 55 / 63 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,480 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 195 l
(Chladnička: 151 l / Mraziaca časť: 44 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Modrá / Modrá
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 124,1 / 55 / 63 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,480 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 195 l
(Chladnička: 151 l / Mraziaca časť: 44 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Avokádovo zelená / Avokádovo zelená
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 124,1 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·M
 echanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
· R egulovateľné chladiace okruhy: 1

Ovládacie prvky
·M
 echanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
· R egulovateľné chladiace okruhy: 1

Ovládacie prvky
· Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
· Regulovateľné chladiace okruhy: 1

Chladiaca časť
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Chladiaca časť
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Chladiaca časť
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 22 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 22 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 22 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Comfort

CTPag 2121

Ovládacie prvky
· Mechanické ovládanie v interiéri,
otočný regulátor
· Regulovateľné chladiace okruhy: 1
Chladiaca časť
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš,
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu
Mraziaca časť 4
· VarioSpace
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
22 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín:
4 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
,

1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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CTPsl 2121
Comfort

Naše CTP modely ponúkajú 4* mrazničku, ktorá
je umiestnená priamo nad chladničkou. Toto všetko
poskytuje dostatok priestoru pre mrazenie čerstvých potravín, ktoré si uchovávajú všetky vitamíny
a minerály výrazne dlhšiu dobu. Odnímateľná sklenená polica umožňuje individuálne organizovanie
mrazených potravín a ich jednoduché vyberanie.

55

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Farebné / materiálové možnosti:
CTP 2121 v bielom prevedení

cena: 329 €

cena: 319 €

Comfort

,

Comfort

,

cena: 529 €

cena: 529 €

,

cena: 529 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Chladničky

KBes 4350

Chladničky

Chladničky

Naše chladničky: prehľad
Chladničky Liebherr sa vyznačujú špeciálnou technológiou na dlhodobé udržanie
sviežosti potravín. K dispozícii sú klasické modely s oddelením na zeleninu, modely BioCool s možnosťou nastavenia vlhkosti, či modely s BioFresh, ktorý zabezpečuje dlhodobú sviežosť potravín. Pokiaľ hľadáte tú pravú chladničku priamo pre
Vás, určite ju nájdete v našom sortimente produktov Liebherr – či už v časti zabudovateľné, podstavné alebo nad pracovnou plochou.

zo strany 74

Podstavné chladničky

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre dlhodobú čerstvosť a sviežosť potravín. Vďaka
pokročilej technológií je teplota v BioFresh presne stabilizovaná tesne nad bodom
mrazu, čo značne znižuje pôsobenie mikroorganizmov. Každý úložný box môže byť
použitý samostatne a jeho individuálna mikroklíma je vždy cielená k uloženej skupine
potravín. HydroSafe s vysokou vzdušnou vlhkosťou alebo DrySafe s nízkou vzdušnou
vlhkosťou. BioFresh je všestranne využiteľný priestor pre zachovanie nutričných hodnôt
pri skladovaní napríklad rýb, mäsa, syrov, ale aj ovocia a zeleniny.
Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených
potravín. BioCool-Box je umiestnený na plynulo posuvných kolieskach, ktoré zaručujú
pohodlné použitie a dokonalý prehľad o uložených potravinách.

zo strany 78

zo strany 79

Kompaktná chladnička

zo strany 80
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Chladničky

Kvalita v každom detaile

Zasúvacie priečinky BioFresh sú namontované na teleskopických koľajničkách, čo znamená, že sú v jednej rovine
s vnútorným priestorom. Dokonca aj pri uhle otvorenia 90° môžu byť vysunuté a sú vyberateľné. BioFresh garantuje
perfektnú klímu pre super dlhú sviežosť. Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie
a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako
v bežnej chladiacej časti.

Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených potravín. BioCool-Box je
umiestnený na plynule posuvných kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné použitie a dokonalý prehľad o uložených potravinách. Vlhkosť vo vnútri Bio-Cool-Boxu je možné regulovať posuvníkom (označeným symbolom
kvapky).

Výkonný cirkulačný systém PowerCooling zaisťuje
rýchle schladenie čerstvo vložených potravín (samozrejme bez nežiaduceho tepelného šoku pre potraviny) a udržuje rovnomernú teplotu v celom úložnom
priestore chladničky. Aktívny uhlíkový filter FreshAir
je integrovaný priamo do smerového ventilátora, kde
zbavuje prúdiaci vzduch pachovej zložky. Vo chvíli,
keď je potrebné filter s aktívnym uhlíkom vymeniť, je
užívateľ upozornený svetelným indikátorom na ovládacej elektronike.

Tlmenie zatvárania dverí SoftSystem je inovatívny systém pre väčšiu bezpečnosť a komfort.
SoftSystem integrovaný vo dverách tlmí pohyb
pri ich zatváraní. Predovšetkým pri plnom
naložení vnútorného priestoru dverí zaručuje
tento SoftSystem obzvlášť jemné zatvorenie
dverí. Od uhla otvorenia dverí 45° sa tieto
automaticky zatvárajú.

Vnútorný farebný TFT displej s uhlopriečkou
2,4" a dotykovým ovládaním:
na vnútornej strane dverí chladničky sa nachádza vysoko kontrastný, farebný displej s vysokým rozlíšením, ktorý umožňuje intuitívne nastavovanie teploty.

Niektoré modely Premium s BioFresh ponúkajú
tiež VarioSafe zásuvku, ktorá umožňuje lepšiu
organizáciu potravín a ich prehľad. Je to ideálna možnosť pre uskladnenie menších potravín. Zásuvka môže byť umiestnená v rôznych
úrovniach svetelných panelov.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Chladničky

Kvalita v každom detaile

Modely radu BluePerformance majú vlastnú chladiacu technológiu kompaktne integrovanú do sokla, čím je minimalizovaná hlučnosť a ušetrený priestor. Maximálny výkon tým prichádza ruka v ruke so značne väčším úžitkovým objemom a
väčšou energetickou účinnosťou.
1. Pripojenie napájania pre prístrojovú zásuvku 2. Funkčný oddeľovač na udržiavanie odstupu od steny a umožnenie
pripojenia 3. VCC kompresor 4. Protihlukový ventilátor v sokli 5. Kondenzátor 6. Odtok pre rozmrazenú vodu

LED osvetlenie zadnej strany sa nachádza v zadnej časti vodorovne izolačnej – deliacej priečky.
Energeticky úsporné, ekologické diódy LED, ktoré nevyžadujú údržbu, poskytujú optimálne osvetlenie
zadnej steny chladničky, čím vytvárajú pôsobivý a jednoliaty koncept.

Vymeniteľné tesnenie dverí optimálne podporuje bezpečné skladovanie potravín.
Je navrhnuté tak, aby bolo totožné s dverami
spotrebiča, farbe krytu a dalo sa ľahko
vyčistiť alebo nahradiť, čím sa zabezpečí
dodržiavanie hygienických noriem.

Variabilný vnútorný priestor s výbavou
GlassLine presvedčuje svojou eleganciou a
vysokou akosťou, ktorý možno kedykoľvek
prispôsobiť individuálnej potrebe. Satinované
úložné plochy a dverové boxy sú výškovo
nastaviteľné. Teraz už nemusíte riešiť, kam
s džbánkom, karafou a ďalšími vysokými
nádobami.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Chladničky

60

60

KBPgb 4354

KBPgw 4354

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 128 / 0,350 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 338 l (Chladnička: 314 l vrátane časti BioFresh: 133 l /
Mraziaca časť: 24 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Sklo predné čierna / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 68,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 128 / 0,350 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 338 l (Chladnička: 314 l vrátane časti BioFresh: 133 l /
Mraziaca časť: 24 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Sklo predné biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 68,5 ¹

Ovládacie prvky
· 2 ,4" TFT-farebný displej za dverami,
elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a BioFresh
· A utomatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-farebný displej za dverami,
elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a BioFresh
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Premium

Chladnička s BioFresh boxami
· P owerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· P remium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy,
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· VarioSafe
· V ariabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch
stranách
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
z toho 2 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe

Premium

Mraziaca časť 4
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
16 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Zapustené madlo s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 26

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy,
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· VarioSafe
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch
stranách
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
z toho 2 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe

cena: 2.599 €

KBPgw 4354

Mraziaca časť 4
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
16 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Zapustené madlo s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 26

cena: 2.599 €

1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Chladničky

60

60

60

KBPes 4354

KBes 4350

BP 2850

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 128 / 0,350 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 338 l (Chladnička: 314 l vrátane časti BioFresh: 133 l /
Mraziaca časť: 24 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 90 / 0,244 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 367 l (Chladnička: 367 l vrátane časti BioFresh: 133 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 62 / 0,169 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 161 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 125 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-farebný displej za dverami,
elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a BioFresh
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· 2,4" TFT-farebný displej za dverami,
elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a BioFresh
· Automatická funkcia SuperCool
(časovo obmedzená)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Premium

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy,
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· VarioSafe
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch
stranách
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
z toho 2 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe

Premium

Mraziaca časť 4
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
16 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 26

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling s FreshAir filtrom
s aktívnym uhlím
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy,
zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police,
z toho 1 je delená
· VarioSafe
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED stropné osvetlenie s funkciou
stmievania
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· L ED osvetlenie zadnej steny
· 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
z toho 2 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe

cena: 2.649 €
1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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BioFresh, umiestnený na koľajničkách, zabezpečuje prefektné prostredie pre zachovanie
sviežosti uložených potravín. Pri správnom
nastavení vlhkosti a teploty tesne nad 0 °C je
zabezpečené také prostredie, ktoré zelenine,
ovociu, rybám, mäsu a mliečnym výrobkom
zabezpečuje dlhodobé udržanie chuti, čerstvosti, aj zachovanie vitamínov.

Premium

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
·H
 liníkové madlá s integrovanou
mechanikou otvárania
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému
odvetrávaniu
· Z adné transportné madlá
· V ýškovo nastaviteľné zadné kolieska
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné,
transportné kolieska vzadu
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
· S krytý záves dverí s vymedzeným
dorazom otvorenia dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 12, 26

Ovládacie prvky
· 2 ,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí vizuálny a akustický
BioFresh boxy
· Ventilátor
· L ED osvetlenie
· 5 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch,
nastavenie na Hydrosafe alebo na DrySafe
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· T yčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· T ransportné madlá predné aj zadné
· V ýškovo nastaviteľné zadné kolieska
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
· S krytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

SoftSystem integrovaný vo dverách tlmí
pohyb pri ich zatváraní. Predovšetkým pri
plnom naložení vnútorného priestoru d
 verí
zaručuje tento SoftSystem obzvlášť jemné
zatvorenie dverí.

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1 , 2, 12, 26

cena: 2.449 €

cena: 1.799 €
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Chladničky

Podstavné chladničky

60

55

55

50

50

K 3130

Ksl 2814

TP 1414

Tsl 1414

T 1414

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 109 / 0,296 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 297 l
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 178 / 0,485 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 250 l (Chladnička: 229 l / Mraziaca časť: 21 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: strieborná / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 140,2 / 55 / 63 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 139 / 0,380 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 122 l
(Chladnička: 107 l / Mraziaca časť: 15 l)
Hlučnosť: 41 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 177 / 0,484 kWh
Celková využiteľná kapacita: 122 l
(Chladnička: 107 l / Mraziaca časť: 15 l)
Hlučnosť: 41 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: strieborná / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62

Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 177 / 0,484 kWh
Celková využiteľná kapacita: 122 l
(Chladnička: 107 l / Mraziaca časť: 15 l)
Hlučnosť: 41 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Zobrazenie teploty na grafickom displeji
· Automatická funkcia SuperCool

Ovládacie prvky
· Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
· Funkcia CoolPlus

Ovládacie prvky
·M
 echanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
· F unkcia CoolPlus

Ovládacie prvky
·M
 echanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
· F unkcia CoolPlus

Ovládacie prvky
· Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
· Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
· 2 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Chladiaca časť
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
· 2 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Chladiaca časť
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
· 2 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Mraziaca časť 4
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Mraziaca časť 4
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
· SwingDizajn
· E rgonomické tyčové madlo
· Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje
predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na
pracovnej doske) a odnímateľný stolček
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingDizajn
·N
 erezové tyčové madlo
· Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje
predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na
pracovnej doske) a odnímateľný stolček
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingDizajn
· Ergonomické tyčové madlo
· Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje
predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na
pracovnej doske) a odnímateľný stolček
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1 , 2

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1 , 2

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1, 2

Comfort

Comfort

Chladiaca časť
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
zásobník na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu

Chladiaca časť
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
zásobník na vajcia
· 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· Miska na ľadové kocky
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 15 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1, 2, 4

Farebné / materiálové možnosti:
K 2814 v bielom prevedení cena: 459 €

cena: 649 €
1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Comfort

cena: 529 €

Comfort

cena: 289 €

Comfort

cena: 249 €

cena: 209 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

79

Kompaktná chladnička

42,5

CMes 502

Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 107 / 0,293 kWh
Celková využiteľná kapacita: 42 l
Hlučnosť: 35 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Presklené dvere s nerezovým rámom so SmartSteel /
nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 61,2 / 42,5 / 45

Model CMes 502 je vybavený samostatne
ovládateľným LED osvetlením, ktoré je zabudované vo vrchnej časti spotrebiča pre ušetrenie miesta.

Ovládacie prvky
·M
 echanické ovládanie, otočný regulátor vonkajší
Chladiaca časť
· 1 teplotná zóna môže byť nastavená v rozmedzí +2°C až +10°C
· 3 odkladacie police
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· P ozinkovaný rošt

CMes 502

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· V hodné na montáž na stenu
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· P evný záves dverí vpravo
· Zámok

Strieborný interiér je veľmi elegantný a užívateľsky prispôsobivý vďaka jeho odnímateľným
policiam. Napriek jeho malému prevedeniu
ponúka dostatočný priestor na uskladnenie
až 60 plechoviek, či 27 0,5 l fliaš.

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 1 , 2

cena: 1.229 €
1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Mrazničky

Mrazničky

Mrazničky

Naše mrazničky: prehľad
Predstavujeme výber NoFrost, SmartFrost alebo StopFrost – mrazničky L iebherr
ponúkajú maximálne pohodlie. K dispozícii sú stojace, stolové a pultové mrazničky –
Liebherr má vždy ten správny prístroj bez ohľadu na vaše požiadavky. Môžete si
vybrať z rôznych veľkostí a zvoliť preferované kovania.

zo strany 90

Mrazničky výšky stola

Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú spotrebiče NoFrost od Liebherr chladiaci
výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim
vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor
vždy bez námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň. S komfortom NoFrost už nie
je potrebné rozmrazovanie.

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje tvorba námrazy vo vnútornom
priestore a na potravinách. Tým je potrebné vykonávať odmrazovanie oveľa
zriedkavejšie. Vnútorné steny sú obzvlášť hladké a je možné ich ľahko čistiť.

zo strany 94

zo strany 96

Truhlicové mrazničky
Inovatívny StopFrost ponúka dve rozhodujúce výhody: redukuje námrazu v mraziacom priestore a na zmrazovaných potravinách, čo si vyžaduje oveľa zriedkavejšie
odmrazovanie. Okrem toho pri systéme StopFrost už nevzniká podtlak pri otváraní
a zatváraní veka truhlice. Mraziacu truhlicu je možné otvoriť bez námahy.

Niektoré modely fungujú aj pri vonkajších teplotách –15 °C.

zo strany 98
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Mrazničky

Kvalita v každom detaile

Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú spotrebiče NoFrost od Liebherr chladiaci výkon v
profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované
obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa
zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor vždy bez námrazy a potraviny
nemôže pokryť srieň. S komfortom NoFrost už
nie je potrebné rozmrazovanie.

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje
tvorba námrazy vo vnútornom priestore a na
potravinách. Tým je potrebné vykonávať
odmrazovanie oveľa zriedkavejšie. Vnútorné
steny sú obzvlášť hladké a je možné ich ľahko
čistiť.

Vnútorný farebný TFT displej s uhlopriečkou 2,4" a dotykovým ovládaním:
Na vnútornej strane dverí mrazničky sa
nachádza vysoko kontrastný, farebný displej
s vysokým rozlíšením, ktorý umožňuje veľmi
jednoduché nastavovanie teploty.

Aby spotrebič fungoval aj pri nízkych teplotách okolia, bol implementovaný doplnok
FrostProtect. Táto funkcia zabezpečuje funkčnosť mrazničky v rozmedzí teplôt od –15 °C
do +10 °C. Vďaka tejto funkcii je možné
mrazničku umiestniť napr. aj v garáži.

Indikátor prevádzkového stavu je diskrétne integrovaný do dvierok prístroja, čo umožňuje rýchle a jednoduché posúdenie prevádzkového stavu, aj keď sú dvere mrazničky zatvorené. Modré svetlo signalizuje, že
zariadenie pracuje správne. V prípade, že zariadenie nepracuje správne, bliká červené svetlo a je spustený
zvukový signál. Pri otvorení dverí sa indikátor stavu vypne a LED svetlo interiéru optimálne osvetlí úložné boxy,
aby bolo napríklad zreteľné, či sú na svojom mieste alebo povytiahnuté a bránia bezchybnému uzavretiu
dverí mrazničky. Akonáhle sú dvere správne zatvorené, indikátor prevádzkového stavu sa opäť zapne.

Potraviny sú ľahko prístupné, aj keď sú úložné zásuvky celkom plné. Všetky zásuvky mrazničiek BluPerformance sú umiestnené
na teleskopických koľajničkách. Pre pohodlné vkladanie a skladovanie potravín sa vrchná zásuvka pri otvorení nakláňa mierne
smerom dole – to je obzvlášť užitočné pri vyšších spotrebičoch. Umiestnenie a veľkosť spodnej zásuvky je ideálna na skladovanie zmrzliny, byliniek a iných drobných potravín. Osvetlenie mrazničky je kompaktne integrované do panelu elektroniky.
FrostSafe prispieva k dokonalému skladovaniu potravín – kompaktné zásuvky mrazničky sú celkom uzatvorené a extra hlboké,
aby pri otvorení dverí nedochádzalo ku zbytočnej teplotnej výmene medzi okolitým priestorom a zmrazenými potravinami.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Mrazničky

Kvalita v každom detaile

Automatická funkcia SuperFrost zabezpečuje
rýchle a efektívne zmrazenie potravín až
na –32 °C, čo zabezpečí zachovanie vitamínov a chuti potravín.

Praktickou vlastnosťou pri truhlicových mrazničkách v rade Premium je zabudovanie ovládacích a kontrolných funkcií do madla mrazničky
pre perfektný prehľad. Presné elektronické
ovládanie zaručuje na stupeň presné dodržiavanie nastavenie teploty.

Modely radu BluePerformance majú vlastnú chladiacu technológiu kompaktne integrovanú do sokla, čím je minimalizovaná hlučnosť a ušetrený priestor. Maximálny výkon tým prichádza ruka v ruke so značne väčším úžitkovým objemom a
väčšou energetickou účinnosťou.

Priehľadné zásuvky, uchytené na teleskopiských tyčiach, sú konštruované tak, aby boli boxy ľahko prístupné
a uniesli aj ťažší obsah, čo umožňuje ich plné využitie. Systém FrostSafe zabezpečuje energeticky účinnú
pravádzku pri úplnom uzatvorení zásuvky.

Zásuvky mrazničky v BluePerformance sa
môžu ľahko vysunúť pomocou koliesok.
Sklenené poličky mrazničky je možné vybrať,
a tým rýchlo a efektívne zväčšiť jej objem
pomocou VarioSpace.

Pokiaľ nevyužívate celý priestor mrazničky,
je možné túto časť vypnúť pomocou Vario
Energy-Saving Panel, a tým ušetriť až 50 %
energie.

1. Pripojenie napájania pre prístrojovú zásuvku 2. Funkčný oddeľovač na udržiavanie odstupu od steny a umožnenie
pripojenia 3. VCC kompresor 4. Protihlukový ventilátor v sokli 5. Kondenzátor 6. Odtok pre rozmrazenú vodu

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Mrazničky

70

70

60

60

GN 4113

GN 3613

GNPes 4355

GNP 3013

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 293 / 0,802 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 345 l
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 194,7 / 69,7 / 75 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 268 / 0,733 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 299 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 175,1 / 69,7 / 75 ¹

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,458 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 268 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 245 / 0,670 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 257 l
Hlučnosť: 41 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 184,1 / 60 / 63 ¹

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· L ED-ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· L ED-ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
· 2 ,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Zobrazenie teploty na grafickom displeji
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
· Celkom 8 rôzne objemných boxov, VarioSpace
· Predné osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 25 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 26 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· Celkom 7 rôzne objemných boxov, VarioSpace
· Predné osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 25 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 24 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8, 9, 27

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8, 9, 27

Comfort

Comfort

cena: 1.149 €
1 N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluePerformance).
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Premium

Comfort

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 7 na kolieskach, VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky
· L ED osvetlenie
· Indikátor prevádzkového stavu
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
·H
 liníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· T ransportné madlá predné aj zadné
· V ýškovo nastaviteľné zadné kolieska
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
· S krytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

cena: 1.099 €

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8 , 9, 10, 26, 27

Mraziaca časť 4
· Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka na bylinky a bobule,
VarioSpace
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 20 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8, 9, 10, 27

cena: 1.449 €

cena: 769 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Mrazničky

60

60

60

60

60

GN 3023

GN 2723

GNPef 2313

GNP 2313

GN 2323

Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 312 / 0,854 kWh
Celková využiteľná kapacita: 257 l
Hlučnosť: 41 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 184,1 / 60 / 63

Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 287 / 0,784 kWh
Celková využiteľná kapacita: 221 l
Hlučnosť: 41 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 164,4 / 60 / 63

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,563 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 185 l
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel /
strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,563 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 185 l
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63 ¹

Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 262 / 0,716 kWh
Celková využiteľná kapacita: 185 l
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Zobrazenie teploty na grafickom displeji
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Zobrazenie teploty na grafickom displeji
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Z obrazenie teploty na grafickom displeji
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Z obrazenie teploty na grafickom displeji
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Zobrazenie teploty na grafickom displeji
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
· Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka na bylinky a bobule,
VarioSpace
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 20 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka na bylinky a bobule,
VarioSpace
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 6 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka
na bylinky a bobule, VarioSpace
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 6 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka
na bylinky a bobule, VarioSpace
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· Celkom 6 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka
na bylinky a bobule, VarioSpace
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8, 9, 10

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8, 9, 10

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
·N
 erezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou
otvárania
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Z adné transportné madlá
· V ýškovo nastaviteľné zadné kolieska
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné, transportné
kolieska vzadu
· V ymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Z adné transportné madlá
· V ýškovo nastaviteľné zadné kolieska
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné, transportné
kolieska vzadu
· V ymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné
kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8 , 9, 10, 27

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8 , 9, 10, 27

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8, 9, 10, 27

Comfort

Comfort

cena: 699 €
1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Comfort

cena: 799 €

Comfort

cena: 799 €

Comfort

cena: 729 €

cena: 469 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Mrazničky

60

60

60

GP 2733

GP 2433

GP 2033

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,562 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 224 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 164,4 / 60 / 63,2 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 191 / 0,522 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 190 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63,2 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 175 / 0,479 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 156 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 125 / 60 / 63,2 ¹

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Zobrazenie teploty na grafickom displeji
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Z obrazenie teploty na grafickom displeji
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Zobrazenie teploty na grafickom displeji
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
· Celkom 7 rôzne objemných boxov, VarioSpace
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 28 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 22 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 6 rôzne objemných boxov, VarioSpace
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 26 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 22 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· Celkom 5 rôzne objemných boxov, VarioSpace
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 19 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné
kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Z adné transportné madlá
· V ýškovo nastaviteľné zadné kolieska
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné, transportné
kolieska vzadu
· V ymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Zadné transportné madlá
· Výškovo nastaviteľné zadné kolieska
· Výškovo nastaviteľné nohy predné, transportné
kolieska vzadu
· Vymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8, 9, 10

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8 , 9, 10

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8, 9, 10

Comfort

Comfort

cena: 599 €

Comfort

cena: 589 €

1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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cena: 579 €

GP 1486

Mrazničky výšky stola

Truhlicové mrazničky

Kvalita v každom detaile

60

55

55

GP 1486

GP 1376

G 1213

Energetická trieda: K ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 100 / 0,273 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 103 l
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Energetická trieda: n ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,413 kWh ¹
Celková využiteľná kapacita: 103 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 190 / 0,518 kWh
Celková využiteľná kapacita: 98 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 55,3 / 62,4

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Zobrazenie teploty na grafickom displeji
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Mraziaca časť 4
· Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 23 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 11 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 23 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 11 kg
· 2 akumulátor mrazu
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
· SwingDizajn
· Ergonomické tyčové madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· SwingDizajn
· E rgonomické tyčové madlo
· U niverzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8, 9

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8 , 9

Premium

Premium

cena: 539 €

Comfort

cena: 449 €

1 	N a dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Inovatívny StopFrost ponúka dve rozhodujúce výhody: redukuje námrazu v mraziacom priestore a na zmrazovaných potravinách, čo si vyžaduje oveľa zriedkavejšie odmrazovanie. Okrem toho pri systéme StopFrost
už nevzniká podtlak pri otváraní a zatváraní veka truhlice. Mraziacu truhlicu je možné otvoriť bez námahy.

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 26 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 11 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· SwingDizajn
· Integrované madlo
· Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 8, 9

Integrované osvetlenie vo veku mrazničky
zaisťuje dokonalé osvetlenie a jasný prehľad
o všetkých skladovaných potravinách.
Kondenzátor je dokola hladko zapenený do
vonkajšieho plášťa. Prístroj tak pracuje potichu
s minimálnymi vibráciami.

Všetky ovládacie prvky sú jednoducho a
prakticky umiestnené na madle spotrebiča.
Keď sú potraviny kompletne zmrazené,
SuperFrost prepne spotrebič automaticky
do normálneho režimu.

cena: 279 €

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Truhlicové mrazničky

165

137

129

100

76

GT 6122

GT 4932

GT 4232

GT 3032

GT 2122

Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 388 / 1,062 kWh
Celková využiteľná kapacita: 572 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 91,5 / 165,3 / 80,9

Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 273 / 0,747 kWh
Celková využiteľná kapacita: 445 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 91,5 / 137,8 / 80,9

Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 247 / 0,675 kWh
Celková využiteľná kapacita: 380 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 91,5 / 129,4 / 76

Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 209 / 0,570 kWh
Celková využiteľná kapacita: 284 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 91,5 / 100,4 / 76

Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 219 / 0,598 kWh
Celková využiteľná kapacita: 193 l
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 91,5 / 75,9 / 76

Ovládacie prvky
· Elektronické ovládacie prvky v rúčke dverí, elektronické tlačidlové ovládanie
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Ovládacie prvky
· Elektronické ovládacie prvky v rúčke dverí, elektronické tlačidlové ovládanie
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Ovládacie prvky
· E lektronické ovládacie prvky v rúčke dverí,
elektronické tlačidlové ovládanie
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Ovládacie prvky
· E lektronické ovládacie prvky v rúčke dverí,
elektronické tlačidlové ovládanie
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Ovládacie prvky
· Elektronické ovládacie prvky v rúčke dverí,
elektronické tlačidlové ovládanie
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Mraziaca časť 4
· Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie vďaka zapenenému výparníku
· Osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 59 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 33 kg
· Odtok kondenzátu
· Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho podnosu-použiteľný tiež ako
odkvapkávacia miska
· 3 závesné koše ako štandard, 13 dodatočne dostupných

Mraziaca časť 4
· Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie vďaka zapenenému výparníku
· Osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 66 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 31 kg
· Odtok kondenzátu
· Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho podnosu-použiteľný tiež ako
odkvapkávacia miska
· 2 závesné koše ako štandard, 11 dodatočne dostupných

Výhody vybavenia
· SwingDizajn
· Ergonomické madlo truhlicovej mrazničky

Výhody vybavenia
· SwingDizajn
· Ergonomické madlo truhlicovej mrazničky

Mraziaca časť 4
·N
 ízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie
vďaka zapenenému výparníku
· Osvetlenie
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 64 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 29 kg
·O
 dtok kondenzátu
·O
 ddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho
podnosu-použiteľný tiež ako odkvapkávacia miska
· 2 závesné koše ako štandard, 8 dodatočne
dostupných

Mraziaca časť 4
·N
 ízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie
vďaka zapenenému výparníku
· Osvetlenie
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 54 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 27 kg
·O
 dtok kondenzátu
·O
 ddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho
podnosu-použiteľný tiež ako odkvapkávacia miska
· 2 závesné koše ako štandard, 5 dodatočne
dostupných

Mraziaca časť 4
· Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie
vďaka zapenenému výparníku
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 36 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 20 kg
· Odtok kondenzátu
· Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho
podnosu-použiteľný tiež ako odkvapkávacia miska
· 2 závesné koše ako štandard, 2 dodatočne
dostupných

Výhody vybavenia
· SwingDizajn
· E rgonomické madlo truhlicovej mrazničky

Výhody vybavenia
· SwingDizajn
· E rgonomické madlo truhlicovej mrazničky

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 9 , 10, 28, 29

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 9 , 10, 28, 29

Comfort

Comfort

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 9, 10, 28, 29

Comfort

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 9, 10, 28, 29

cena: 699 €

cena: 659 €

Comfort

cena: 629 €

Comfort

cena: 529 €

Výhody vybavenia
· SwingDizajn
· Ergonomické madlo truhlicovej mrazničky
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 9, 10, 28, 29

cena: 479 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Zabudovateľné spotrebiče

IKF 3510
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Side
by
Side

Chladničky možno perfektne kombinovať s inými chladničkami, mrazničkami
a vinotékami a vytvoriť tak individuálny Side-by-Side, ktorý sa zmestí do rôzne
veľkých výklenkov, ako napríklad tu: BioFresh chladnička (IKB 3560) so skriňovou
mrazničkou (SIGN 3576).
Viac informácií o Side-by-Side na strane 112 – 113.
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Takto nájdete vhodný zabudovateľný a podstavný spotrebič

Naše modelové skupiny
Zabudovateľné spotrebiče
Tieto spotrebiče je možné bez problémov zabudovať za
dvere kuchynského nábytku, a tým ich perfektne umiestniť do
kuchyne. Zabudovaním spotrebiča vzniká opticky jednotná
kuchynská linka. Pri montáži je potrebné zohľadniť techniku
montáže dverí nábytku:
Pevné uchytenie dverí (1)

1

2

Dvierka nábytku a spotrebiča sú pevne spojené tak, že
nábytkové dvierka sú pripevnené priamo na dvere spotrebiča.
Pohyblivé uchytenie dverí (2)
Nábytkové dvierka sú upevnené priamo na skrini spotrebiča a s dverami spotrebiča sú spojené prostredníctvom
klzných koľajničiek. Pri otváraní a zatváraní sa kĺžu dvierka
nábytku po koľajničkách.

203

Zabudovateľné kombinované chladničky

178

IK 3520

140

122

88

zo strany 125

Kombinovaná chladnička

zo strany 128

Chladničky

zo strany 146

zo strany 151

Mrazničky

zo strany 162

zo strany 163

zo strany 153

zo strany 154
zo strany 163

Podstavné spotrebiče
Pomocou možnosti zabudovania chladiacich a mraziacich
spotrebičov za dvere linky vzniká možnosť dosiahnutia jednotnej línie kuchyne. Navyše sa pomocou montáže pevných dverí pevne spájajú dvere spotrebiča a nábytku. Vetranie je riešené cez podstavec spotrebiča, takže nie sú
nutné žiadne vetracie drážky v pracovnej doske. Podstavec
Vario umožňuje výškové a hĺbkové prispôsobenie na
kuchynský nábytok.

82
–
87

ECBN 6156
Chladničky

zo strany 166

Mrazničky

zo strany 169
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LED diódy –
vnútorné osvetlenie
Modely Premium rady BioFresh sa vyznačujú vysokou kvalitou,
bočne umiestnenými svetelnými LED panelmi na jednej alebo
oboch stranách, v závislosti od modelu. Panely rovnomerne a
efektne osvetlia interiér a špeciálna saténová povrchová úprava
krytu svetla vytvára elegantnú atmosféru. Pri otovorení spotrebiča sa osvetlenie postupne rozjasňuje. Svetelné panely sú
navrhnuté tak, aby umožňovali nastavenie sklenených políc.

V modeloch Premium BioFresh sú LED
diódy integrované do deliacich políc tak,
aby pri otvorení zásuvky BioFresh boli
rovnomerne osvetlené zhora.

Osvetlenie mraziaceho priestoru v kombinovanej chladničke s mrazničkou rady
Premium: svietiaci LED pás je umiestnený
priamo nad zásuvkami mrazničky, pri
otovrení zásuvky osvetlenie poskytuje
lepší pohľad na uložené potraviny.

107

Užívateľsky prívetivý
interiér
Vďaka špeciálnemu dizajnu interiéru spotrebičov Liebherr je
čistenie vnútorných priestorov veľmi jednoduché. Podporné
stĺpce na každej strane poskytujú pohodlné umiestnenie bezpečnostného skla, umožňujú osobné využitie daného chladiaceho priestoru. Vo vybraných Premium BioFresh modeloch je
VarioSafe ideálnym miestom pre uloženie menších potravín,
dóz, túb a sklenených nádob.

Dva vyberateľné VarioBoxy uľahčujú
triedenie a skladovanie malých potravín,
ktoré sú vďaka tomu ľahko viditeľné.

Polovica sklenenej delenej police môže
byť umiestnená pod druhú tak, aby
poskytla väčšiu flexibilitu pre skladovanie
vyšších potravín.

Vďaka vysoko kvalitnej rade GlassLine
má interiér dverí sklenenú bezpečnostnú
podložku v saténovom prevedení a nastaviteľný držiak na fľaše. Police vo dverách
môžu byť vložené v rôznych výškach
podľa osobnej preferencie.
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Centrum jedla
a vína
Mnoho zabudovateľných spotrebičov Liebherr môže byť
umiestnených vedľa seba alebo nad sebou. To Vám umožní
vytvoriť si vlasnté varianty skladovania jedla a vína, zložené
z chladničiek a mrazničiek, mrazničiek a vinoték. Všetky zariadenia, ozančené ako Side-by-Side, slúžia ako východiskový
bod možných kombinácií pre optimalizáciu Vašich požiadaviek na osobný ukladací priestor a perfektnú integráciu do
Vašej kuchyne.
To Vám umožní vychutnať si všetky výhody Liebherr na jednom
mieste: BioFresh pre jedlo, ktoré vydrží ešte dlhšie, vína s dokonalou teplotou na pitie a skladovacou teplotou, veľký chladiaci
priestor a pohodlie bez námrazy v mrazničkách s NoFrost.

Koncept Side-by-Side umožňuje chladničkám, mrazničkám a vinotékam umiestnenie
podľa Vašich potrieb. Špeciálne technológie na ovládanie prostredí medzi spotrebičmi
s veľkými teplotnými rozdielmi umožňujú veľa kombinácií.
Ďalšie informácie viď strany 112 – 113.
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Side-by-side koncept

Vytvorený a individuálne
navrhnutý Side-by-side

Vyhrievané bočné steny na oboch stranách
Vyhrievané bočné steny umožňujú u mrazničiek SIGN (výška
výklenku: 140 cm a 178 cm) umiestnenie na oboch stranách
prístroja v akejkoľvek výške výklenku.

SIGN 2756

Liebherr spotrebiče určené pre začlenenie
do Side-by-side majú integrovaný systém
vykurovania v strope a/alebo v bočných
stenách. Toto vykurovanie zamedzuje kondenzácií vlhkosti medzi zariadeniami pri
teplote 0 °C a nižšie – najmä v prípade, že vzniká veľký
rozdiel teplôt, ako s mrazničkou a chladničkou. Rôzne spotrebiče Liebherr môžu byť bez komplikácií kombinované do
Side-by-Side (horizontálne a vertikálne). Spotrebiče aj
kuchynský nábytok sú plne chránené pred kondenzáciou

SIGN 3556
SIGN 3576

Side
by
Side

až

až

Možné kombinácie:
BioFresh chladnička IKB 3560 +
skriňová mraznička SIGN 3576 +
vinotéka EWTdf 3553

Mrazničky s vyhrievaným stropom
To umožňuje mrazničkám (výška výklenku: 88 cm) vertikálne
kombinovanie s chladničkou alebo vinotékou akejkoľvek
výšky výklenku.

Vyhrievaný strop a bočné steny
IGS 1624
IGN 1664

To umožňuje využitie celého priestoru chladničky BioFresh
SIBP 1650 na vertikálne kombinovanie so spotrebičmi všetkých výšok výklenku. Kombinovanie do výšky výklenku 178 cm
je možné na oboch stranách.
SIBP 1650

až

Možná kombinácia:
Chladničky IKB 2720 +
Mraznička IGN 1664
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až

Možná kombinácia:
Chladničky IKP 1660 +
Vinotéka EWTdf 1653 +
Mraznička IGN 1664 +
Full-space BioFresh
Chladničky SIBP 1650
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Zabudovateľné
kombinované chladničky

ICBN 3386

Zabudovateľné kombinované chladničky

Prehľad našich chladničiek
s mrazničkami
Vďaka širokému spektru zabudovateľných spotrebičov, z ktorých si je možné vybrať,
môže Liebherr ponúknuť ideálne riešenie Vašich potrieb a požiadaviek. Pokiaľ
hľadáte novú chladničku s mrazničkou, môžete si vybrať medzi inováciami, ako sú
BioFresh a BioCool alebo NoFrost a SmartFrost. Pokiaľ zúžite všetky základné
funkcie, ktoré chcete, môžete si vybrať spotrebič, kotrý zodpovedá rozmeru Vášho
výklenka a má požadovanú konfiguráciu, po ktorej túžite.

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre dlhodobú čerstvosť a sviežosť potravín. Vďaka pokročilej
technológií je teplota v BioFresh presne stabilizovaná tesne nad bodom mrazu, čo značne znižuje
pôsobenie mikroorganizmov. Každý úložný box môže byť použitý samostatne a jeho individuálna
mikroklíma je vždy cielená k uloženej skupine potravín. HydroSafe s vysokou vzdušnou vlhkosťou
alebo DrySafe s nízkou vzdušnou vlhkosťou. BioFresh je všestranne využiteľný priestor pre zachovanie nutričných hodnôt pri skladovaní, napríklad rýb, mäsa, syrov, ale aj ovocia a zeleniny.
Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených potravín.
BioCool-Box je umiestnený na plynulo posuvných kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné použitie
a dokonalý prehľad o uložených potravinách.

zo strany 124

zo strany 129

zo strany 131

zo strany 133

Pre dlhodobé zachovanie nutričných hodnôt potravín pomocou veľmi rýchleho zamrazenia,
ponúkajú prístroje NoFrost mraziaci výkon v profesionálnej kvalite. Z uložených produktov je
odobrané teplo pomocou cirkulácie ľadového vzduchu a vzdušná vlhkosť je odvádzaná mimo
úložný priestor mrazničky. Uložené potraviny aj úložný priestor mrazničky tak ostávajú vždy bez
námrazy. S komfortom NoFrost už nikdy netreba strácať čas s odmrazovaním.
S technológiou SmartFrost sa radikálne zníži tvorba námrazy vo vnútornom priestore mrazničky,
aj na samotných mrazených potravinách. Tým pádom sa minimalizuje potreba odmrazovania.
Zapenený výparník v špirálach obtáča vnútorný priestor mrazničky, a tým umožňuje veľmi rýchlu
teplotnú výmenu s extrémne nízkou spotrebou energie. Vnútorné steny mrazničky sú veľmi hladké
a tak ľahko čistiteľné.
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Zabudovateľné kombinované chladničky

Kvalita v každom detaile

Elegantné ovládanie elektroniky Premium
zaručuje presné dodržiavanie nastavenej teploty. Jemným dotykom na dotykovú obslužnú
plochu je možné komfortne zvoliť všetky
funkcie. Teplota sa dá odčítať na MagicEye
číslicovou indikáciou LCD-displeja.

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre super dlhú sviežosť. Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti
vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu
arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie, ako v bežnej chladiacej časti.

Viac k BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

Celkový dojem vysokej kvality dopĺňa ušľachtilý
GlassLine z bezpečnostného satinovaného
skla SafetyGlass. Elegantné úložné sklenené
plochy GlassLine sú veľmi odolné proti rozbitiu
i poškriabaniu a sú ľahko čistiteľné. Vysokoakostné ochranné nerezové lišty doplňujú celkový
harmonický vzhľad. Obzvlášť flexibilné využitie
ponúkajú sklenené odkladacie plochy, ktoré sú
delené a podsúvateľné.

Koncept Side-by-Side umožňuje zvoliť pozíciu chladničky, mrazničky a vinotéky podľa
Vašich osobných preferencií. Špeciálna technológia na ovládanie prostredia medzi spotrebičmi s veľkými teplotnými rozdielmi zahŕňa
mnoho variánt a kombinácií.
Ďalšie informácie viď strany 112 – 113.

Výkonný cirkulačný systém Power & Cooling
zaisťuje rýchle schladenie čerstvo vložených
potravín (avšak bez nežiaduceho teplotného
šoku pre potraviny) a udržiava rovnomernú
teplotu v celom úložnom priestore chladničky.
Kontaktný dverový spínač vypína ventilátor,
keď sú dvere otvorené, a šetrí tak energiu.

Presné a navzájom nezávislé nastavenie teploty
v chladiacej a mraziacej časti kombinovanej
chladničky je dosiahnuté technológiou
DuoCooling: s dvomi absolútne nezávislými
regulovateľnými chladiacimi okruhmi. A čo viac,
s technológiou DuoCooling nedochádza k
žiadnej cirkulácii vzduchu medzi chladiacou a
mraziacou časťou, a tým je zabránené prenosu
pachov, vysúšaniu a namŕzaniu potravín.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Zabudovateľné kombinované chladničky

Kvalita v každom detaile

Štýlový držiak na maslo je určený pre
pohodlné, jednou rukou ovládateľné, použitie: je jednoducho vyberateľný, je možné ho
vybrať pomocou veka a ľahko sa otvára. Jeho
dôkladne premyslené rozmery umožňujú uskladnenie rôznych veľkostí masla. Je nárazuvzdorný
a dá sa umývať v umývačke riadu. Držiak na
maslo je možné uložiť na všetky police alebo
dverové poličky Liebherr.

Bezúdržbové a energeticky efektívne: LED
diódy s dlhou životnosťou zaisťujú dokonalé
osvetlenie interiéru. LED diódy emitujú veľmi
málo tepla, čo zaisťuje, že čerstvé potraviny
sú vždy optimálne uložené. Sofistikovaný
integrovaný svetelný dizajn zaisťuje maximálne
využitie vnútorného priestoru (neuberá priestor
z čistej kapacity).

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr chladiaci
výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované
obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor bez
námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.
Viac k téme NoFrost pozri
nofrost.liebherr.com

Univerzálna polička na fľaše je inovatívnou funkciou pri všetkých modeloch BioFresh Premium. Jej použitie
môže byť upravované umiestnením sklenenej dosky naspodok. Vytvorí sa tak úložný priestor pre vaničky
alebo riad.

Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne
vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených potravín. BioCool-Box je umiestnený na plynule
posuvných kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné použitie a dokonalý prehľad o uložených potravinách. Vlhkosť vo vnútri BioCool-
Boxu je možné regulovať posuvníkom
(označeným symbolom kvapky).

Elektronika Comfort s ľahko použiteľnými
ovládacími prvkami zaisťuje, že je vybraná
teplota presne zachovaná. Cieľová teplota je
zobrazená na displeji MagicEye pomocou
LED diód. Dverová signalizácia a teplotný
alarm upozorní na prípadné problémy, napr.
otvorené dvere. Detská poistka zabráni
nechceným zmenám v nastavení.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Kvalita v každom detaile

Praktický systém Liebherr FlexSystem pre
zásuvky BioFresh a BioCool poskytuje flexibilné, organizované a jasné skladovanie
potravín. Napríklad ovocie a zelenina môžu
byť jasne oddelené alebo potraviny je možné
skladovať podľa dátumu uskladnenia. Všetky
súčasti robustného systému FlexSystem sa
ľahko čistia a jú vhodné do umývačky riadu.

Tlmenie zatvárania dverí SoftSystem je inovatívny systém pre väčšiu bezpečnosť a komfort.
SoftSystem integrovaný vo dverách tlmí pohyb
pri ich zatváraní. Predovšetkým pri plnom
naložení vnútorného priestoru dverí zaručuje
tento SoftSystem obzvlášť jemné zatvorenie
dverí. Od uhla otvorenia dverí približne 35°
sa tieto automaticky zatvárajú.

Rozšíriteľná konštrukcia univerzálneho
držiaka na vajíčka je vhodná pre bezpečné
uloženie až 20 slepačích alebo 28 prepeličích vajec. Na zvýšenie ich trvanlivosti odporúčame skladovať vajíčka špičkou dolu alebo
položiť držiak na vajíčka do FlexSystem
alebo BioFresh zásuvky (nízka vlhkosť).

Veľký zásobník na kocky ľadu sa ľahko
naplní vodou vďaka pohodlnému otváraniu.
Veko pevne utesňuje tak, aby zásobník mohol
byť bezpečne prenesený a uložený do spotrebiča bez rozliatia.

IceMaker s prívodom vody poskytuje vysoko kvalitné kocky ľadu. Dve zásuvky zabezpečia všetok ľad, ktorý
potrebujete pre akúkoľvek príležitosť. IceMaker môžete kedykoľvek vypnúť, sám automaticky udržuje a doplňuje zásobu ľadu. Ak je kvalita vody vo vodovodnej sieti zlá alebo neexistuje žiadne pripojenie, ICN 3386
ponúka IceMaker s prívodom vody. Vďaka kapacite 1,2 l a praktickej rukoväti ho možno ľahko vybrať a
naplniť.

Všetky spotrebiče Premium-BioFresh sú vybavené priečinkom BioFresh s vysunutím v plnej dĺžke a SoftTelescopic,
samozasúvaním s jemným tlmením pri zatváraní, ktoré prispieva k prakticky bezpečnému a komfortnému dennému používaniu. Samotné priečinky je možné pri uhle otvorenia dverí 90° úplne vytiahnuť a vybrať.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
122

123

Zabudovateľné kombinované chladničky

91

203

ECBN 6256
PremiumPlus

ECBN 6256

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh
Celková využiteľná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l vrátane časti BioFresh: 68 l / Mraziaca časť: 114 l)
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5
Špeciálna montážna hĺbka, viď montážna schéma

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Spotrebič radu PremiumPlus je vybavený obojstrannými, vo vnútornom priestore integrovanými
svetelnými stĺpikmi s LED. Špeciálne satinovanie krytu osvetlenia vytvára príjemný, vysoko
kvalitný svetelný účinok. Svetelné stĺpiky zároveň
umožňujú variabilné prestavenie sklenených
poličiek. Plošné osvetlenie s LED, integrované
v stropnej časti, zaisťuje perfektné nasvietenie
vnútorného priestoru.

Všestranný držiak na fľaše je inovatívny vo
všetkých BioFresh Premium modeloch.
Môže byť umiestnený nad alebo pod sklenenou policou podľa individuálnych požiadaviek.

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· P remium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police
· V ariabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch stranách a LED stropné osvetlenie
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, variabilné nastavenie buď na HydroSafe
alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 2 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch s dovrením
· IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
· V ýroba ľadových kociek za 24 hod: 1,3 kg
· Z ásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
· L ED osvetlenie
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 40 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 11 kg
Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
· P evný záves dverí vľavo / záves dverí vpravo
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 32, 33

cena: 5.999 €
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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91

203

IceMaker, pripojený na vodovod, poskytuje
vysokú kvalitu ľadových kociek. Dva zásobníky uchovajú potrebný ľad pre každú príležitosť. IceMaker môžete kedykoľvek vypnúť,
sám automaticky udržuje doplnené zásoby.

Zásuvky mrazničky sú pripojené k vysoko
kvalitným hladkým teleskopickým koľajničkám pre ľahké použitie, aj keď je zásuvka
úplne plná. Zásuvky ponúkajú veľký úložný
priestor, sú vyrobené z jedného kusu kvôli
jednoduchému vybratiu a čisteniu.

203

ECBN 6156

ECBN 5066

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 410 / 1,121 kWh
Celková využiteľná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l vrátane časti BioFresh: 68 l /
Mraziaca časť: 114 l)
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5
Špeciálna montážna hĺbka, viď montážna schéma

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 287 / 0,785 kWh
Celková využiteľná kapacita: 379 l (Chladnička: 276 l vrátane časti BioFresh: 57 l /
Mraziaca časť: 103 l)
Hlučnosť: 42 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 61
Špeciálna montážna hĺbka, viď montážna schéma

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
· A utomatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Mraziaca časť 4
· Celkom 2 rôzne objemné boxy na
teleskopických výsuvoch s dovrením
· IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
· Výroba ľadových kociek za 24 hod:
1,3 kg
· Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
40 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 11 kg

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 2 rôzne objemné boxy na
teleskopických výsuvoch s dovrením
· IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
· V ýroba ľadových kociek za 24 hod:
1,0 kg
· Z ásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
· L ED osvetlenie
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
30 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 12 kg

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· P remium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police
· V ariabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch
stranách a LED stropné osvetlenie
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· 2 BioFresh boxy na teleskopických
výsuvoch, variabilné nastavenie buď na
HydroSafe alebo na DrySafe

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
a zadné
· Pevný záves dverí vpravo: variant -001
· Pevný záves dverí vľavo: variant -617

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, zásobník
na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police, z toho
1 je delená
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch
stranách
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· 2 BioFresh boxy na teleskopických
výsuvoch, variabilné nastavenie buď na
HydroSafe alebo na DrySafe

Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
a zadné
· V ymeniteľný doraz dverí
· Pevný záves dverí vpravo: variant -001
· Pevný záves dverí vľavo: variant -617

PremiumPlus

ECBN 5066

76

PremiumPlus

Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 08, 09

cena: 5.499 €

Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 32, 33

cena: 4.899 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

126

127

Zabudovateľné kombinované chladničky

178

178

178

178

ICBN 3386

ICBN 3376

ICBN 3324

ICBP 3266

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,633 kWh
Celková využiteľná kapacita: 233 l (Chladnička: 176 l vrátane časti BioFresh: 67 l /
Mraziaca časť: 57 l)
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 236 / 0,644 kWh
Celková využiteľná kapacita: 238 l (Chladnička: 176 l vrátane časti BioFresh: 67 l /
Mraziaca časť: 62 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 235 / 0,643 kWh
Celková využiteľná kapacita: 237 l (Chladnička: 175 l vrátane časti BioFresh: 67 l /
Mraziaca časť: 62 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: K
Spotreba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,442 kWh
Celková využiteľná kapacita: 261 l (Chladnička: 204 l vrátane časti BioFresh: 67 l /
Mraziaca časť: 57 l)
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy, z toho
2 na kolieskach, VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky vybavená
vekom
· L ED osvetlenie
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
15 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
· A utomatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
· Celkom 2 rôzne objemné boxy, z toho
1 na kolieskach, VarioSpace
· Miska na ľadové kocky vybavená
vekom
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
27 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy
výsuvné, variabilný zásobník na vajcia,
nádoba na maslo
· 3 GlassLine odkladacie police, z toho
1 je delená
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch
stranách
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
z toho 1 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe,
1 FlexSystem

Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
·C
 omfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, variabilný
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police, z toho
1 je delená
· L ED osvetlenie
· 2 BioFresh boxy na teleskopických
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne
nastaviť na Hydrosafe alebo na
DrySafe

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy
výsuvné, variabilný zásobník na vajcia,
nádoba na maslo
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho
1 je delená
· VarioSafe
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch
stranách
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
z toho 1 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe,
1 FlexSystem

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Premium

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy
výsuvné, variabilný zásobník na vajcia,
nádoba na maslo
· 3 GlassLine odkladacie police, z toho
1 je delená
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch
stranách
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
z toho 1 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe,
1 FlexSystem

Premium

Mraziaca časť 4
· Celkom 4 rôzne objemné boxy, z toho
1 na kolieskach, VarioSpace
· IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
· Výroba ľadových kociek za 24 hod:
0,8 kg
· Zásobník na ľadové kocky: 1,0 kg
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
14 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 34

cena: 2.699 €

Comfort

Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 2.399 €

Premium

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky vybavená
vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
15 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 2.199 €

Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 2.499 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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178

178

178

178

ICBS 3324

ICBS 3224

ICN 3386

ICN 3376

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,655 kWh
Celková využiteľná kapacita: 255 l (Chladnička: 175 l vrátane časti BioFresh: 67 l /
Mraziaca časť: 80 l)
Hlučnosť: 35 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,635 kWh
Celková využiteľná kapacita: 261 l (Chladnička: 204 l vrátane časti BioFresh: 67 l /
Mraziaca časť: 57 l)
Hlučnosť: 35 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 225 / 0,615 kWh
Celková využiteľná kapacita: 248 l (Chladnička: 191 l / Mraziaca časť: 57 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,628 kWh
Celková využiteľná kapacita: 255 l (Chladnička: 193 l / Mraziaca časť: 62 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
· A utomatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Automatická funkcia SuperFrost
(riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho
2 na kolieskach, VarioSpace
· Miska na ľadové kocky vybavená
vekom
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
15 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Chladnička s BioCool boxami
· PowerCooling
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy
výsuvné, variabilný zásobník na vajcia,
nádoba na maslo
· 5 GlassLine odkladacích políc,
z toho 1 je delená
· VarioSafe
· L ED-svetelné stĺpiky naľavo
· 1 BioCool box na teleskopických
výsuvoch s LED osvetlením

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Comfort

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, variabilný
zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police, z toho
1 je delená
· L ED osvetlenie
· 2 BioFresh boxy na teleskopických
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne
nastaviť na Hydrosafe alebo na
DrySafe

Comfort

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy,
VarioSpace
· Miska na ľadové kocky vybavená
vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
22 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 11 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34, 35

cena: 1.459 €

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, variabilný
zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho
1 je delená
· L ED osvetlenie
· 2 BioFresh boxy na teleskopických
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne
nastaviť na Hydrosafe alebo na
DrySafe

Premium

Mraziaca časť 4
 elkom 2 rôzne objemné boxy,
·C
VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky vybavená
vekom
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu:
22 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34, 35

cena: 1.459 €

Chladnička s BioCool boxami
· PowerCooling
· P remium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy
výsuvné, variabilný zásobník na vajcia,
nádoba na maslo
· 5 GlassLine odkladacích políc, z toho
1 je delená
· VarioSafe
· L ED-svetelné stĺpiky naľavo
· 1 BioCool box na teleskopických
výsuvoch s LED osvetlením

Premium

Mraziaca časť 4
· Celkom 4 rôzne objemné boxy, z toho
1 na kolieskach, VarioSpace
· IceMaker zo zásobníkom na vodu
· Výroba ľadových kociek za 24 hod:
0,8 kg
· Zásobník na ľadové kocky: 1,0 kg
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
14 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 2.399 €

Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 2.199 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Zabudovateľné kombinované chladničky

178

ICS 3334

ICS 3234

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 235 / 0,642 kWh
Celková využiteľná kapacita: 274 l (Chladnička: 194 l / Mraziaca časť: 80 l)
Hlučnosť: 35 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 228 / 0,622 kWh
Celková využiteľná kapacita: 281 l (Chladnička: 224 l / Mraziaca časť: 57 l)
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický

Chladnička s BioCool boxami
· PowerCooling
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 1 BioCool box na kolieskach

Chladnička s BioCool boxami
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 1 BioCool box na kolieskach

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky vybavená vekom
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 22 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 14 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
· Miska na ľadové kocky vybavená vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 22 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

Comfort

ICS 3334

178

Comfort

cena: 1.399 €

cena: 1.449 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Zabudovateľné kombinované chladničky

178

178

178

178

ICUNS 3324

ICUS 3324

ICUS 3224

ICP 3334

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,630 kWh
Celková využiteľná kapacita: 256 l (Chladnička: 194 l / Mraziaca časť: 62 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 224 / 0,611 kWh
Celková využiteľná kapacita: 274 l (Chladnička: 194 l / Mraziaca časť: 80 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 217 / 0,593 kWh
Celková využiteľná kapacita: 281 l (Chladnička: 224 l / Mraziaca časť: 57 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: K
Spotreba energie za rok / 24 hod: 125 / 0,342 kWh
Celková využiteľná kapacita: 274 l (Chladnička: 194 l / Mraziaca časť: 80 l)
Hlučnosť: 31 dB(A) Silent
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický

Chladnička s BioCool boxami
· PowerCooling
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 1 BioCool box na kolieskach

Chladnička s BioCool boxami
· PowerCooling
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc
· L ED osvetlenie
· 1 BioCool box na kolieskach

Chladnička s BioCool boxami
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 1 BioCool box na kolieskach

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 22 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 22 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
· Miska na ľadové kocky vybavená vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 23 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 14 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

Comfort

Comfort

Chladnička s BioCool boxami
· PowerCooling
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 1 BioCool box na kolieskach
Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky vybavená vekom
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 15 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla
Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

cena: 999 €

Comfort

cena: 919 €

Comfort

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 999 €

cena: 2.249 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Zabudovateľné chladničky

IKB 3560

Side
by
Side

Chladničky možno perfektne kombinovať s inými chladničkami, mrazničkami a vinotékami a
vytvoriť tak individuálny Side-by-Side, ktorý sa zmestí do rôzne veľkých výklenkov, ako napríklad
tu: BioFresh chladnička (IKB 3560) so skriňovou mrazničkou (SIGN 3576).
Viac informácií o Side-by-Side na strane 112 – 113.

Zabudovateľné chladničky

Prehľad našich
chladničiek
Chladničky Liebherr vynikajú pôsobivou technológiou čerstvosti. Široký sortiment zahŕňa
modely s klasickým oddelením zeleniny, modely BioCool so zásuvkami s nastaviteľnou vlhkosťou, až po spotrebiče BioFresh, ktoré zabezpečujú dlhodobú čerstvosť potravín. Nech už hľadáte čokoľvek, buďte si istí, že nájdete presne takú chladničku, ktorá
bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám, správnu chladničku, ktorá vyhovuje Vašim potrebám a požiadavkám v rámci rozsiahleho sortimentu Liebherr – či už sa
jedná o vertikálny, podpultový alebo nadpultový spotrebič.

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre dlhodobú čerstvosť a sviežosť potravín. Vďaka pokročilej
technológií je teplota v BioFresh presne stabilizovaná tesne nad bodom mrazu, čo značne znižuje
pôsobenie mikroorganizmov. Každý úložný box môže byť použitý samostatne a jeho individuálna
mikroklíma je vždy cielená k uloženej skupine potravín. HydroSafe s vysokou vzdušnou vlhkosťou
alebo DrySafe s nízkou vzdušnou vlhkosťou. BioFresh je všestranne využiteľný priestor pre zachovanie nutričných hodnôt pri skladovaní, napríklad rýb, mäsa, syrov, ale aj ovocia a zeleniny.

zo strany 146

Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených potravín.
BioCool-Box je umiestnený na plynulo posuvných kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné použitie
a dokonalý prehľad o uložených potravinách.

zo strany 150
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Zabudovateľné chladničky

Kvalita v každom detaile

Elegantný systém Premium-electronics zabezpečuje, že zvolená teplota je presne zachovaná. Všetky funkcie
je možné jednoducho a pohodlne ovládať jemným poklepaním na rozhranie dotykového displeja. Teplota je
číselne zobrazená a je možné ju prečítať z LCD MagicEye displeja.

Vysoko výkonný systém PowerCooling zabezpečuje, že čerstvo skladované potraviny sú
rýchlo schladené a udržuje rovnomernú teplotu v celom interiéri. Kontakt dverí vypne ventilátor pri otváraní dverí, pomáha tak šetriť
cennú energiu.

Určité modely Premium s BioFresh majú novo
inštalovanú zásuvku VarioSafe, ktorá umožňuje organizáciu a náhľad na potraviny.
Je to ideálne miesto pre skladovanie menších
dóz. Zásuvka môže byť umiestnená v rôznych
výškových úrovniach na osvetľovacích paneloch.

BioFresh poskytuje dokonalú klímu pre dlhodobé skladovanie potravín. Skladovanie pri teplote nad 0 °C
a v ideálnej hladine vlhkosti – ovocie, zeleninu, mäso a ryby udržia svoje živiny a vitamíny dlhšiu dobu.

Pre viac informácií o BioFresh navštívte, prosím:
biofresh.liebherr.com

Koncept Side-by-Side umožňuje chladničkám, mrazničkám a vinotékam umiestnenie
podľa Vašich potrieb. Špeciálna technológia
na ovládanie prostredia medzi spotrebičmi
s veľkými teplotnými rozdielmi umožňuje veľa
kombinácií.
Ďalšie informácie viď strany 112 – 113.

Štýlový držiak na maslo je určený pre pohodlné,
jednou rukou ovládateľné použitie: je jednoducho
vyberateľný, je možné ho vybrať pomocou veka
a ľahko sa otvára. Jeho dôkladne premyslené rozmery umožňujú uloženie rôznych veľkostí masla.
Je nárazuvzdorný a dá sa umývať v umývačke na
riad. Držiak na maslo je možné uložiť na všetky
police alebo dverové poličky Liebherr.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Kvalita v každom detaile

Praktický FlexSystem pre zásuvky BioFresh a BioCool poskytuje flexibilný, organizovaný, priehľadný úložný
priestor. Napríklad ovocie a zelenina môžu byť skladované úplne oddelene alebo potraviny je možné
skladovať podľa dátumu spotreby. Všetky súčasti robustného systému FlexSystem sa ľahko čistia a sú vhodné
na umývanie v umývačke riadku.

Všetky spotrebiče Premium-BioFresh sú vybavené priečinkom BioFresh s vysunutím v plnej dĺžke a SoftTelescopic,
samozasúvaním s jemným tlmením pri zatváraní, ktoré prispieva k prakticky bezpečnému a komfortnému
dennému používaniu. Samotné priečinky je možné pri uhle otvorenia dverí 90° úplne vytiahnuť a vybrať.

Dva vyberateľné VarioBoxy uľahčujú triedenie a ukladanie malých potravín, aby boli zreteľne viditeľné.
Zarážka zásuvky zabezpečuje, že VarioBoxy sú bezpečné a nevypadávajú, keď sa potraviny vyberajú.

Integrovaný dverový mechanizmus SoftSysem
zaručuje hladké zatváranie dverí chladničky aj
v prípade, že sú dverové priehradky úplne
obsadené a zaťažené. Zabraňuje tiež nežiaducemu pohybu fliaš alebo potravín v dverových
poličkách a priehradkach pri nadmernom intenzívnom zatvorení dverí užívateľom. K automatickému dovretiu dverí dôjde po prekročení uhla
približne 30 °.

Podnos na vajíčka sa dá väčšiť a môže byť
nastavený do najvhodnejšej veľkosti podľa
množstva uložených vajec. Poskytuje bezpečný
priestor na uloženie až 20 slepačích vajec
alebo 28 prepeličích vajec. Je navrhnutý tak, že
vajíčka môžu byť uložené špicatejšou stanou
dolu, čo predlžuje ich životnosť.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Kvalita v každom detaile

Elektronika Comfort s ľahko použiteľnými
ovládacími prvkami zaisťuje, že je vybraná
teplota presne zachovaná. Cieľová teplota je
zobrazená na displeji MagicEye pomocou
LED diód.

Bezúdržbové a energeticky efektívne: LED
diódy s dlhou životnosťou zaisťujú dokonalé
osvetlenie interiéru. LED diódy emitujú veľmi
málo tepla, čo zaisťuje, že čerstvé potraviny
sú vždy optimálne uložené. Sofistikovaný
integrovaný svetelný dizajn zaisťuje maximálne využitie vnútorného priestoru (neuberá
priestor z čistej kapacity).

Čerstvé potraviny môžu byť dôkladne zmrazené a dlhodobo skladované v 4* mraziacom
priestore. Pre jasnejšiu viditeľnosť a jednodouchý prístup je možné použiť vyberateľnú
policu, ktorá môže rozdeliť priestor mrazničky
na dve časti.

Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených potravín. BioCool-Box je
umiestnený na plynule posuvných kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné použitie a dokonalý prehľad o uložených potravinách. Vlhkosť vo vnútri BioCool-Boxu je možné regulovať posuvníkom (označeným symbolom
kvapky).

Univerzálna polička na fľaše je inovatívnou funkciou pri všetkých modeloch BioFresh Premium. Jej použitie
môže byť upravované umiestnením sklenenej dosky naspodok. Vytvorí sa tak úložný priestor pre vaničky
alebo riad.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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178

178

178

178

IKBP 3564

IKB 3560

IKB 3524

IKB 3520

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: K
Spotreba energie za rok / 24 hod: 160 / 0,438 kWh
Celková využiteľná kapacita: 284 l (Chladnička: 257 l vrátane časti BioFresh: 90 l /
Mraziaca časť: 27 l)
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 133 / 0,363 kWh
Celková využiteľná kapacita: 301 l (Chladnička: 301 l vrátane časti BioFresh: 90 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,630 kWh
Celková využiteľná kapacita: 284 l (Chladnička: 257 l vrátane časti BioFresh: 90 l /
Mraziaca časť: 27 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 133 / 0,363 kWh
Celková využiteľná kapacita: 301 l (Chladnička: 301 l vrátane časti BioFresh: 90 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické
tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre
chladiacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Premium

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy
výsuvné, variabilný zásobník na vajcia,
nádoba na maslo
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho
1 je delená
· VarioSafe
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch
stranách
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
z toho 2 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe,
1 FlexSystem

Premium

Mraziaca časť 4
· Miska na ľadové kocky vybavená
vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
17 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 05, 08, 12, 34, 36
S možnosťou dodať aj ako:
IKB 3564 n 230 / 0,630 kWh

cena: 2.249 €

cena: 2.549 €

Comfort

Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 03, 05, 12, 34

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· Premium GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy
výsuvné, variabilný zásobník na vajcia,
nádoba na maslo
· 6 GlassLine odkladacích políc,
z toho 1 je delená
· VarioSafe
· Variabilný odkladací priestor na fľaše
· L ED svetelný stĺpec na obidvoch
stranách
· L ED osvetlenie BioFresh zóny
· 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic,
z toho 2 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe,
1 FlexSystem

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
·C
 omfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, variabilný
zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho
1 je delená
· L ED osvetlenie
· 3 BioFresh boxy na teleskopických
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne
nastaviť na Hydrosafe alebo na
DrySafe

cena: 2.249 €

Comfort

Mraziaca časť 4
· Miska na ľadové kocky vybavená
vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu:
17 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 34, 36

cena: 1.699 €

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo
(zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 12, 34

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police
s posuvným fixátorom fliaš, variabilný
zásobník na vajcia
· 6 GlassLine odkladacích políc,
z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 3 BioFresh boxy na teleskopických
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne
nastaviť na Hydrosafe alebo na
DrySafe

cena: 1.699 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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178

178

IKF 3514

IKF 3510

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 214 / 0,584 kWh
Celková využiteľná kapacita: 306 l (Chladnička: 279 l / Mraziaca časť: 27 l)
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: ST (+16°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,319 kWh
Celková využiteľná kapacita: 325 l
Hlučnosť: 36 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Comfort

Comfort

IKF 3510
Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperCool

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperCool

Chladiaca časť
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu na teleskopických výsuvoch
· 2 vyberateľné košíky na fľaše

Chladiaca časť
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 2 boxy na ovocie a zeleninu na teleskopických výsuvoch
· Výsuvná zásuvka s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
· 2 vyberateľné košíky na fľaše

Mraziaca časť 4
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 12

Výsuvná polica drží dva odnímateľné koše
na fľaše, ktoré poskytujú dostatok priestoru na
fľaše (do 1,5 l) a krabicové nápoje. Sú vybavené integrovanými madlami pre jednoduchú
prepravu a nastaviteľnými držiakmi fľiaš pre
bezpečné skladovanie.

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08

cena: 1.549 €

Po vybratí košov na fľaše ponúka výsuvná
polica priestor na plastovú prepravku fliaš.
Hladké teleskopické koľajničky zabezpečujú
jednoduchý prístup k veľkému množstvu chladených nápojov.

cena: 1.549 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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178

178

140

140

IK 3524

IK 3520

IKB 2720

IKB 2724

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 214 / 0,584 kWh
Celková využiteľná kapacita: 306 l (Chladnička: 279 l / Mraziaca časť: 27 l)
Hlučnosť: 36 dB(A)
Klimatická trieda: ST (+16°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,319 kWh
Celková využiteľná kapacita: 325 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 125 / 0,340 kWh
Celková využiteľná kapacita: 231 l (Chladnička: 231 l vrátane časti BioFresh: 59 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 202 / 0,552 kWh
Celková využiteľná kapacita: 216 l (Chladnička: 196 l vrátane časti BioFresh: 59 l /
Mraziaca časť: 20 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
· Automatická funkcia SuperCool

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperCool

Chladnička s BioCool boxami
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED osvetlenie
· 2 BioCool boxy na teleskopických výsuvoch

Chladnička s BioCool boxami
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 7 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· Polica na fľaše
· L ED osvetlenie
· 2 BioCool boxy na teleskopických výsuvoch

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
· Miska na ľadové kocky vybavená vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš,
variabilný zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne nastaviť
na Hydrosafe alebo na DrySafe

Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Mraziaca časť 4
· Miska na ľadové kocky vybavená vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Comfort

Comfort

Comfort

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 12, 34

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Comfort

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 05, 12, 34

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 34, 36

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 34

cena: 1.449 €

cena: 999 €

cena: 1.549 €

cena: 1.549 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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140

140

122

122

122

IK 2764

IK 2760

IKB 2324

IKS 2334

IKS 2330

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 187 / 0,512 kWh
Celková využiteľná kapacita: 235 l (Chladnička: 215 l / Mraziaca časť: 20 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: ST (+16°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 109 / 0,296 kWh
Celková využiteľná kapacita: 251 l
Hlučnosť: 36 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič
pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 189 / 0,517 kWh
Celková využiteľná kapacita: 182 l (Chladnička: 166 l
vrátane časti BioFresh: 59 l / Mraziaca časť: 16 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič
pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 174 / 0,476 kWh
Celková využiteľná kapacita: 201 l (Chladnička: 185 l /
Mraziaca časť: 16 l)
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: ST (+16°C až +38°C)

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič
pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 105 / 0,286 kWh
Celková využiteľná kapacita: 217 l
Hlučnosť: 35 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové
ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové
ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové
ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperCool

Chladnička s BioCool boxami
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
· 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 1 BioCool box na kolieskach

Chladnička s BioCool boxami
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
· 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 1 BioCool box na kolieskach

Mraziaca časť 4
·M
 iska na ľadové kocky vybavená vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 13 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Premium

Premium

Comfort

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
· Automatická funkcia SuperCool
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperCool
· Alarm dverí akustický

Chladnička s BioCool boxami
· Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy
výsuvné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
· VarioSafe
· Polica na fľaše
· L ED-svetelné stĺpiky naľavo
· 1 BioCool box na teleskopických výsuvoch s LED osvetlením

Chladnička s BioCool boxami
· PowerCooling
· Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy
výsuvné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
· 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
· VarioSafe
· Polica na fľaše
· L ED-svetelné stĺpiky naľavo
· 1 BioCool box na teleskopických výsuvoch s LED osvetlením

Mraziaca časť 4
· Miska na ľadové kocky vybavená vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Chladnička s BioFresh boxami
· PowerCooling
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, z toho
1 je možné variabilne nastaviť na Hydrosafe alebo
na DrySafe
Mraziaca časť 4
·M
 iska na ľadové kocky vybavená vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 13 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 04, 12, 34

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Comfort

Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 04, 08, 12, 34

Comfort

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 34, 35

Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 08, 34, 35

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 05, 08, 34

cena: 1.649 €

cena: 1.649 €

cena: 1.399 €

cena: 1.169 €

cena: 1.169 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Plne vybavená chladnička BioFresh

Ovládacie prvky posuvníka umožňujú všetky
zásuvky BioFresh nastaviť na „Suché“ pre
suché prostredie na skladovanie mäsa, rýb a
mliečnych výrobkov alebo „Hydro“ pre vlhké
prostredie na uchovávanie ovocia a zeleniny.

SIBP 1650
Premium

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: K
Spotreba energie za rok / 24 hod: 73 / 0,198 kWh
Celková využiteľná kapacita: 84 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
BioFresh boxy
· PowerCooling
· 4 BioFresh boxy, z toho 3 na kolieskach, 1 FlexSystem
Výhody vybavenia
· Vykurovanie bočnej steny a stropu pre Side-by-Side koncept
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Integrovaný dverový mechanizmus SoftSystem
zaručuje bezpečie a pohodlie. Integrovaný
dverový systém SoftSystem sa pohybuje, keď
sú dvere zatvorené.

Side
by
Side

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 05, 12

Koncepcia skladovania potravín Mix and Match: kompletná chladnička BioFresh
(SIBP 1650) dolu a zabudovateľná chladnička (IKP 1660) nad ňou.
Ďalšie informácie o koncepte Side-by-Side nájdete na stránkach 122 – 113.

cena: 1.449 €
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Zabudovateľné chladničky

88

88

88

IKP 1660

IKS 1624

IKS 1620

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič
pre zabudovanie
Energetická trieda: K
Spotreba energie za rok / 24 hod: 65 / 0,177 kWh
Celková využiteľná kapacita: 151 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič
pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 147 / 0,401 kWh
Celková využiteľná kapacita: 134 l (Chladnička: 118 l /
Mraziaca časť: 16 l)
Hlučnosť: 35 dB(A)
Klimatická trieda: N (+16°C až +32°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič
pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 98 / 0,266 kWh
Celková využiteľná kapacita: 151 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické dotykové
ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty
· A utomatická funkcia SuperCool
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové
ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové
ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperCool

Chladnička s BioCool boxami
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 2 BioCool boxy

Chladnička s BioCool boxami
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
· L ED osvetlenie
· 2 BioCool boxy

Mraziaca časť 4
·M
 iska na ľadové kocky vybavená vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 13 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Premium

Comfort

Chladnička s BioCool boxami
· P remium GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, VarioBoxy výsuvné, variabilný
zásobník na vajcia, nádoba na maslo
· 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
· L ED-svetelné stĺpiky naľavo
· 2 BioCool boxy
Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 34

Comfort

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 34, 35

Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 08, 34, 35

Koncepcia skladovania potravín Mix and Match: kompletná chladnička BioFresh
(SIBP 1650) dolu a zabudovateľná chladnička (IKP 1660) nad ňou.
Ďalšie informácie o koncepte Side-by-Side nájdete na stránkach 112 – 113.

cena: 1.299 €

cena: 1.149 €

cena: 1.149 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Zabudovateľné mrazničky

Všetky mrazničky Liebherr s výškou otvoru 140 a 178 cm sa dajú perfektne kombinovať
vedľa seba s chladničkami a vinotékami v rôznych variantách, na vytvorenie Mix and
Match cantra potravín.
Ďalšie informácie o koncepte Side-by-Side nájdete na stránkach 112 – 113.
SIGN 3576

Zabudovateľné mrazničky

Kvalita v každom detaile

Novú kvalitu zážitku zažijete s technológiou
IceMaker od Liebherr, ktorá sa stará o chladené
nápoje. Výrobník ľadu IceMaker s vlastnou nádržkou na vodu alebo s pripojením na vodovod
vždy vytvára pre každú príležitosť dokonalé kocky
ľadu v najlepšej kvalite. Vypínateľný, plnoautomatický IceMaker zabezpečuje dostatočný prísun
ľadových kociek. Či už na jeden chladený nápoj
alebo pre veľkú spoločnosť.

Elegantný systém Premium-electronics zabezpečuje, že je zvolená teplota zachovaná.
Všetky funkcie môžu byť jednoducho a pohodlne ovládané jemným poklepaním na dotykovú obrazovku. teplota sa zobrazuje a môže
byť prečítaná z LCD MagicEye displeja.

Všetky mrazničky s NoFrost a SmartFrost z
nášho praktického VarioSpace konceptu disponujú zásuvkami a sklenenými úložnými policami, ktoré je možné pohodlne vybrať, a tým
vytvoriť extra úložný priestor na skladovanie
nadmerných potravín.

Integrovaný dverový mechanizmus SoftSystem
zabezpečuje hladké zatváranie dverí chladničky
aj v prípade, že sú dverové priehradky plne obsadené a zaťažené. Zabraňuje tiež nežiaducemu
pohybu fliaš alebo potravín v dverových poličkách
a priehradkách pri nadmerne intenzívnom zatvorení dverí užívateľom. K automatickému dovretiu
dverí dôjde po prekročení uhla približne 30°.

Zásuvky mrazničky sú spojené s vysoko kvalitnými, hladko fungujúcimi teleskopickými koľajničkami kvôli jednoduchej manipulácii aj pri väčšom naplnení. Zásuvky poskytujú dostatok úložného priestoru a sú vyrobené z
jedného kusu kvôli jednoduchému vybratiu a čisteniu.

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú
sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr chladiaci výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa
zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci
priestor bez námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.
Viac k téme NoFrost pozri
nofrost.liebherr.com

Koncept Side-by-Side umožňuje chladničkám, mrazničkám a vinotékam umiestnenie
podľa Vašich potrieb. Špeciálne technológie
na ovládanie prostredia medzi spotrebičmi s
veľkými teplotnými rozdielmi umožňujú
mnoho kombinácií.
Ďalšie informácie viď strany 112 – 113.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Zabudovateľné mrazničky

SIGN 3576

SIGN 3556

SIGN 2756

IGN 1664

IGS 1624

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 241 / 0,660 kWh
Celková využiteľná kapacita: 209 l
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 244 / 0,668 kWh
Celková využiteľná kapacita: 213 l
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič
pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 207 / 0,567 kWh
Celková využiteľná kapacita: 157 l
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):
139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič
pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 159 / 0,435 kWh
Celková využiteľná kapacita: 84 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):
87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič
pre zabudovanie
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 159 / 0,434 kWh
Celková využiteľná kapacita: 100 l
Hlučnosť: 36 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):
87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
· Celkom 9 rôzne objemných boxov, z toho 5 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
· IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
· Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
· Zásobník na ľadové kocky: 1,5 kg
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 6 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
· Miska na ľadové kocky vybavená vekom
· L ED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické dotykové
ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové
ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové
ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy:
vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 6 rôzne objemných boxov, z toho 4 na
teleskopických výsuvoch, VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky vybavená vekom
· L ED osvetlenie
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 14 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 4 rôzne objemné boxy, z toho 3 na
kolieskach, VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky vybavená vekom
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 15 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 12 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
· Miska na ľadové kocky vybavená vekom
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 12 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Premium

Premium

Výhody vybavenia
· Vyhrievanie bočných stien pre koncepciu Side-by-Side
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Záves dverí vľavo vymeniteľný

Premium

Výhody vybavenia
· Vyhrievanie bočných stien pre koncepciu Side-by-Side
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Záves dverí vľavo vymeniteľný

Premium

Výhody vybavenia
· V yhrievanie bočných stien pre koncepciu
Side-by-Side
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 08, 09, 10, 12

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 08, 09, 10, 11, 12

Comfort

Výhody vybavenia
· S tropné vyhrievanie pre koncepciu Side-by-Side
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· Stropné vyhrievanie pre koncepciu Side-by-Side
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 08, 09, 10, 35

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 8, 09, 10, 12

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 8, 09, 10, 12

cena: 2.449 €

cena: 2.049 €

cena: 1.699 €

cena: 1.349 €

cena: 1.249 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Podstavné chladničky a
mrazničky pre zabudovanie

UIKo 1560

Podstavné chladničky a mrazničky pre zabudovanie

82-88

82-88

SUIB 1550

UIKo 1560

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku
Energetická trieda: K
Spotreba energie za rok / 24 hod: 71 / 0,194 kWh
Celková využiteľná kapacita: 80 l (Chladnička: 80 l vrátane časti BioFresh: 80 l)
Hlučnosť: 37 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 91 / 0,249 kWh
Celková využiteľná kapacita: 124 l
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Premium

Premium

SUIBP 1550

UIKo 1560

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperCool
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
· 1 GlassLine odkladacia polica
· 3 BioFresh boxy, 1 FlexSystem
· Odnímateľný zásobník, 4 litre v základnom kastlíku

Chladiaca časť
· nádoba na maslo
· 2 GlassLine odkladacie police
· Držiak na fľaše je integrovaný do spodnej výsuvnej jednotky
· L ED stropné osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu
· LiftUp-Box
,

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
· Vymeniteľný doraz dverí
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 04, 05, 12

Zásobník, vložený do základného kastlíka,
umožňuje optimálne využitie spodného
priestoru v spotrebiči. Je možné ho jednoducho vybrať a kapacita cca 4 litre ponúka
dostatočný priestor na skladovanie menších
potravín.

LiftUp Box umožňuje ideálne využitie úložného priestoru pod plne rozšíriteľnou výsuvnou zásuvkou. Je ergonomicky navrhnutý,
jednoducho sa odoberá a kapacita 8 litrov
poskytuje dostatok úložného miesta. Keď je
vytiahnutý, LiftUp Box je posunutý hore zo
základného kastlíka, čím poskytuje pohodlný
prístup k jedlu.

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
· Úplne vysunuteľná zásuvka na plné rozšírenie
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 37

cena: 1.599 €
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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cena: 1.699 €
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

167

Podstavné chladničky a mrazničky pre zabudovanie

82-88

82-88

82-88

82-88

82-88

UIKo 1550

UIK 1514

UIK 1510

SUIGN 1554

SUIG 1514

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod
pracovnú dosku
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 91 / 0,249 kWh
Celková využiteľná kapacita: 124 l
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod
pracovnú dosku
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 138 / 0,378 kWh
Celková využiteľná kapacita: 119 l (Chladnička: 104 l /
Mraziaca časť: 15 l)
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod
pracovnú dosku
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 92 / 0,252 kWh
Celková využiteľná kapacita: 136 l
Hlučnosť: 39 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,403 kWh
Celková využiteľná kapacita: 79 l
Hlučnosť: 36 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku
Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,403 kWh
Celková využiteľná kapacita: 95 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové
ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperCool
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové
ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
· A utomatická funkcia SuperCool
· A larm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové
ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperCool
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
·M
 agicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty
· A utomatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí vizuálny a akustický

Ovládacie prvky
· MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
· nádoba na maslo
· 2 GlassLine odkladacie police
· Držiak na fľaše je integrovaný do spodnej výsuvnej
jednotky
· L ED stropné osvetlenie

Chladiaca časť
·C
 omfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
· 3 GlassLine odkladacie police
· L ED osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Chladiaca časť
· Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným
fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
· 4 GlassLine odkladacie police
· L ED stropné osvetlenie
· 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·C
 elkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
·M
 iska na ľadové kocky vybavená vekom
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 15 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 11 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Ú ložná polica z bezpečnostného skla

Mraziaca časť 4
· Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 24 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 12 kg
· Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
· Úplne vysunuteľná zásuvka na plné rozšírenie

Mraziaca časť 4
· P antové 4-hviezdičkové dvere mrazničky
· S kladovacia doba pri výpadku prúdu: 12 h
· Z mrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
· Vymeniteľný doraz dverí

Premium

Comfort

,

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 37

Comfort

Výhody vybavenia
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
· V ymeniteľný doraz dverí

Premium

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 12

Comfort

Výhody vybavenia
· Vyhrievanie bočných stien pre koncepciu Side-by-Side
· Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
· Vymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· V yhrievanie bočných stien pre koncepciu Side-by-Side
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
· V ymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 08, 09, 12

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 8, 12

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 0 1, 02, 04, 12

cena: 1.699 €

cena: 1.149 €

cena: 1.149 €

cena: 1.349 €

cena: 1.199 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Chladničky na víno

EWTgb 3583

Naše chladničky na víno: prehľad

Milovníci vína majú najprísnejšie požiadavky na skladovanie svojho obľúbeného vína. Mnohí si radi vychutnávajú svoje kvalitné vína často, iní dávajú
prednosť dlhodobému vytváraniu svojej vlastnej zbierky a niektorí chcú to
najlepšie z oboch svetov. Liebherr ponúka vysoko kvalitné vinotéky, ktoré
zaručujú prefektné dlhodobé skladovanie a podávanie vína v teplote podľa
Vašich požiadaviek.

+5°C až +20°C
+5°C až +20°C

Rada Vinidor

+5°C až +20°C

Ponúka 2 alebo 3, individuálne ovládané, klimatické zóny v rozmedzí +5 °C a +20 °C a presnosťou na +/– 1°C. Rada Vinidor
ponúka veľkú flexibilitu. Tento rozsah uľahčuje kombinované
skladovanie červených a bielych vín v správnej servírovacej
teplote alebo dlhodobé temperovanie vín na skladovanie.

+5°C až +20°C

Rada GrandCru a Vinothek
Vinotéky ponúkajú podobné podmienky ako vínna pivnica. Tento
sortiment uľahčuje skladovanie červených a bielych vín v správnej dlhodobej skladovacej teplote alebo individuálne temperovanie na servírovanie vín. Teplotu je možné nastaviť od +5 °C do
+20 °C, v každom prípade je konštantná a rovnomerná v celom
interiéri spotrebiča.

Vinidor – zo strany 176

GrandCru – zo strany 178

Vinothek – zo strany 179

Humidor – zo strany 180

+18°C

Rada Vinothek

+5°C

172

Viacteplotné vinotéky z rady Vinothek ponúkajú všestranné skladovanie rôznych druhov vína, každé v prefektnej teplote na okamžité podávanie. Inovatívna klimatická technológia vytvára odstupňovanú teplotnú zónu až do +18 °C až späť na +5 °C. Týmto
spôsobom je možné skladovať rôzne druhy vín v správnych teplotných podmienkach.
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Chladničky na víno

Kvalita v každom detaile

Inovovaný elektronický dotykový LCD displej zaisťuje nepretržité udržiavanie teploty v každej teplotnej
zóne. Digitálny teplotný displej ukazuje presne zvolený stupeň. Ovládanie je ľahké a pohodlné. Prehľadnosť funkcií umožňuje veľmi ľahké a jednoduché nastavenie požadovaných teplôt.

Masívne, drevené výsuvné rošty ponúkajú dobrý prehľad a pohodlný prístup k fľašiam. Popisovací
systém s klipmi umožňuje rýchly a usporiadaný prehľad o vašej zásobe vína. Prezentačná polička môže
byť použitá na vystavenie vín alebo na skladovanie otvorených fľaš.

Každá vínová zóna je vybavená stmievateľným
a trvalo pripojeným LED osvetlením, ktoré
zabezpečuje rovnomerné osvetlenie vnútorného
priestoru. Nepatrným vývinom tepla LED-iek
môžu byť prezentované vína osvetlené bez
problému aj počas dlhšieho obdobia.

Prezentačná polica zvlášť vyzdvihne vyberané
vína a slúži temperovaniu už otvorených fliaš.
Na flexibilnej polici je možné vystaviť až 6 fliaš
vína. Za ňou, príp. vedľa, môžu byť vína uskladnené ležmo.

Ako ochrana vína pred svetlom nestačí zelené alebo
hnedé sklo fľaše. Preto sa odporúča zatieniť priestory,
v ktorých sa víno skladuje. Tónované bezpečnostné
sklo chladničiek na víno garantuje základnú ochranu
proti UV žiareniu pre zachovanie kvality vína. Praktické
dverové madlo, s integrovaným otváracím mechanizmom umožňuje, aby sa dvere spotrebiča ovládali pohodlne s minimálnym úsilím. Zámok zabezpečí Vaše víno
pred nežiaducim prístupom.

Tlmenie zatvárania dverí SoftSystem je inovatívny systém pre väčšiu bezpečnosť a komfort.
SoftSystem, integrovaný vo dverách, tlmí pohyb
pri ich zatváraní. Od uhla otvorenia dverí 45°
sa tieto automaticky zatvárajú.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Chladničky na víno

70

70

70

60

WTes 5872

WTes 5972

WTpes 5972

WTes 1672

Energetická trieda: A ²
Spotreba energie za rok / 24 hod: 180 / 0,493 kWh ²
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 178 ¹
Celková využiteľná kapacita: 496 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 192 / 70 / 74,2 ²

Energetická trieda: A ²
Spotreba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh ²
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 211 ¹
Celková využiteľná kapacita: 516 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 192 / 70 / 74,2 ²

Energetická trieda: A ²
Spotreba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh ²
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 155 ¹
Celková využiteľná kapacita: 516 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 192 / 70 / 74,2 ²

Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 137 / 0,375 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 34 ¹
Celková využiteľná kapacita: 95 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,2 / 59,8 / 57,8

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre 3 oddiely
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Ovládacie prvky
· L CD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický
·D
 etská poistka

Ovládacie prvky
· MagicEye v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 3 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 3 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím
FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 13 roštov, z toho 10 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím
FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 10 roštov, z toho 8 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
·D
 ynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím
FreshAir
· R egulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Ú ložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov, z toho 5 na teleskopických výsuvoch, z toho 2 vyberateľné koše

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím
FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 5 roštov, z toho 3 na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
· Zámok

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
· Zámok

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
·N
 erezové tyčové madlo
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové tyčové madlo
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 16, 18, 21

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 16, 18, 21

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6 , 13, 14, 16, 21

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 16, 21, 38

Vinidor

Vinidor

cena: 4.799 €
1 Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Vinidor

cena: 4.599 €

Vinidor

cena: 5.299 €

cena: 2.199 €

2	Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm.
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Vinotéky na skladovanie vína GrandCru

Viacteplotné vinotéky Vinothek

70

43

Vinotéky na skladovanie vína Vinothek

60

60

WKes 4552

WKes 653

WTb 4212

WKb 1812

Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 133 / 0,364 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 201 ¹
Celková využiteľná kapacita: 435 l
Hlučnosť: 41 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165 / 70 / 74,2

Energetická trieda: n
Spotreba energie za rok / 24 hod: 75 / 0,205 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 12 ¹
Celková využiteľná kapacita: 38 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: SN (+10°C až +32°C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom zo SmartSteel /
nerezová oceľ zo SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 61,2 / 42,5 / 47,8

Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,460 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 200 ¹
Celková využiteľná kapacita: 395 l
Hlučnosť: 41 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s čiernym rámom / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165 / 60 / 73,9

Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 113 / 0,307 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 66 ¹
Celková využiteľná kapacita: 134 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s čiernym rámom / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 89 / 60 / 61,3

Ovládacie prvky
· MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Ovládacie prvky
·M
 agicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický
·D
 etská poistka

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5°C až +20°C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté
· Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5°C až +20°C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 3 rošty
· Zásuvka na poháre

Priestor na víno
· 6 teplotných zón v rozmedzí +5°C až +18°C
·C
 irkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· S tabilizácia vlhkosti pomocou lávových kameňov
·O
 svetlenie trvalo zapnuté
· V ýškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5°C až +20°C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· Osvetlenie trvalo zapnuté
· Výškovo nastaviteľný pozinkovaný rošt
· 3 rošty

GrandCru

GrandCru

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

Vinothek

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· E rgonomické tyčové madlo čierne
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Vhodné pre montáž na stenu
· Pevný záves dverí vpravo
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 13, 15, 16, 17, 18, 21

Vinothek

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Ergonomické tyčové madlo čierne
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6 , 15, 16, 22, 29

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 16, 19, 21, 29

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 16, 20, 21

cena: 2.499 €

cena: 1.999 €

cena: 1.049 €

cena: 999 €

1 Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Humidor

43

ZKes 453
Humidor

Spotreba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,443 kWh
Celková využiteľná kapacita: 39 l
Hlučnosť: 40 dB(A)
Klimatická trieda: N (+16°C až +32°C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom zo SmartSteel /
nerezová oceľ zo SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 61,2 / 42,5 / 47,8

Presný elektronický riadiaci systém umožňuje vybrať teplotu, ktorá má byť nastavená
v rozmedzí +16 °C až +20 °C. Vlhkosť
môže byť tiež nastavená medzi 68 % a 75 %.
Teplotný alarm upozorňuje užívateľa na
akékoľvek nezrovnalosti v interiéri.

Ovládacie prvky
· L CD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálne zobrazenie teploty a vlhkosti
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický
·D
 etská poistka
Humidor
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +16°C až +20°C
· R ozsah vlhkosti je nastaviteľný medzi 68% až 75%
·D
 ynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· R egulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· V nútorná výbava zo španielskeho cédrového dreva
· 2 rošty

ZKes 453

Liebherr humidor s LED osvetlením a funkciou
stmievania, zabudovanou do sklenených
dverí. LED diódy prakticky nevyžarujú žiadne
teplo, cigary môžu byť dlhodobo vystavené
svetlu bez toho, aby bola ohrozená ich kvalita.

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· V hodné pre montáž na stenu
· P evný záves dverí vpravo
· 2 prezentačné boxy
· Zámok
Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6 , 20

cena: 2.899 €
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Naše chladničky na víno:
prehľad
+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

Typový rad Vinidor
Ponúka 2 zóny pre víno, v ktorých môže byť teplota individuálne
nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C, rad Vinidor ponúka veľkú
flexibilitu. Napríklad, ako červené, tak biele vína, môžu byť naraz
uložené – obidva druhy vo svojej ideálnej teplote na podávanie.
Tieto spotrebiče ponúkajú najlepšie klimatické podmienky pre dlhodobé uloženie vín.
zo strany 186

+5°C až +20°C

Skrine na skladovanie vína

Side
by
Side

Vinotéky je možné dokonale kombinovať s inými vinotékami alebo kombinovanými chladničkami
s mrazničkou a vytvoriť tak individuálny Side-by-Side, ktorý sa zmestí do rôzne veľkých výklenkov,
ako napríklad tu: multitemperovaná vinotéka (EWTgw 3583) so skriňovou mrazničkou (SIGN 3576)
s BioFresh chladničkou (IKB 3560).

Skrine na skladovanie vína ponúkajú podobné podmienky, ako vínna
pivnica.Sú preto ideálnou voľbou, ako pre dlhodobé skladovanie, tak
ukladanie veľkých zásob vína, vždy za dosiahnutia dokonalej servírovacie teploty. Teplota môže byť nastavená od +5 °C až +20 °C,
podľa potreby a zostáva konštantná v celom priestore.
zo strany 193

Viac informácií o Side-by-Side na strane 112 – 113.
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Chladničky na víno

Kvalita v každom detaile

Inovovaný elektronický dotykový LCD displej zaisťuje nepretržité udržiavanie teploty v každej teplotnej zóne.
Digitálny teplotný displej ukazuje presne zvolený stupeň. Ovládanie je ľahké a pohodlné. Prehľadnosť funkcií
umožňuje veľmi ľahké a jednoduché nastavenie požadovaných teplôt.

Každá vínna zóna je vybavená stmievateľným
a trvalo pripojeným LED osvetlením, ktoré
zabezpečuje rovnomerné osvetlenie vnútorného priestoru. Nepatrným vývinom tepla LEDiek môžu byť prezentované vína osvetlené
bez problému aj počas dlhšieho obdobia.

Koncept Side-by-Side umožňuje chladničkám,
mrazničkám a vinotékam umiestnenie podľa
Vašich potrieb. Špeciálna technológia na
ovládanie prostredia medzi spotrebičmi s veľkými teplotnými rozdielmi umožňuje mnoho
kombinácií.
Ďalšie informácie viď strany 112 – 113.

Masívne, drevené výsuvné rošty ponúkajú dobrý prehľad a pohodlný prístup k fľašiam. Popisovací systém
s klipmi umožňuje rýchly a usporiadaný prehľad o vašej zásobe vína. Prezentačná polička môže byť použitá
na vystavenie vín alebo pre skladovanie otvorených fľaš.

Sklenené dvere bez madiel zaručujú perfektnú
integráciu do kuchyne bez madiel. Neposkytuje
len UV ochranu, ktorej môžete dôverovať, ale
tiež zabezpečuje vynikajúcu viditeľnosť
uložených vín. TipOpen technológia otvára
sklenené dvierka na 7 cm, keď po nej poklepete. Pokiaľ sa dvere počas 3 sekúnd neotvoria,
systém jemného zatvárania ich znovu zatvorí.

Tlmenie zatvárania SoftSystem stlmí pohyb
pri zatváraní dverí. Takto sa zaručí zvlášť citlivé
zatváranie a chráni tak víno pred škodlivými
otrasmi. Od uhla otvorenia približne 30° sa pritom dvere zatvárajú automaticky.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
184
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Vinidor dvojzónové vinotéky

178

Integrovaný filter FreshAir s aktívnym uhlím
čistí vnútorný vzduch a zadržuje nepríjemné
pachy. Dá sa jednoducho vymeniť. Tým je
zaručená optimálna kvalita vzduchu.

178

EWTgb 3583

EWTgw 3583

EWTdf 3553

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,442 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 83
Hrubý / využiteľný objem: 307 l / 271 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN (+10°C až +32°C)
Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 178 / 56 / min. 55

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,442 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 83
Hrubý / využiteľný objem: 307 l / 271 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN (+10°C až +32°C)
Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 178 / 56 / min. 55

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoračnej dosky
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,443 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 80
Hrubý / využiteľný objem: 289 l / 254 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Izolačné dverové sklo pripravené pre dvierka skrine alebo čelný panel
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 178 / 56 / min. 55

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Ovládacie prvky
· L CD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický
·D
 etská poistka

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 10 roštov, z toho 8 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
·D
 ynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· R egulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Ú ložné rošty z bukového dreva
· 1 0 roštov, z toho 8 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 10 roštov, z toho 8 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
· TipOpen
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Výhody vybavenia
· TipOpen
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí
· S krytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6 , 16, 21

Vinidor

EWTdf 3553 s nerezovým rámom / držadlom (príslušenstvo)

178

Vinidor

cena: 5.249 €

Vinidor

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

cena: 5.249 €

cena: 3.999 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Vinidor dvojzónové vinotéky

122

Prezentačná polica je ideálna na vystavenie
vína a tiež predchádza vyliatiu.
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EWTgb 2383

EWTgw 2383

EWTdf 2353

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 152 / 0,414 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 51
Hrubý / využiteľný objem: 195 l / 169 l
Hlučnosť: 32 dB(A) Silent
Klimatická trieda: SN (+10°C až +32°C)
Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 122 / 56 / min. 55

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 152 / 0,414 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 51
Hrubý / využiteľný objem: 195 l / 169 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN (+10°C až +32°C)
Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 122 / 56 / min. 55

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoračnej dosky
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 152 / 0,416 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 48
Hrubý / využiteľný objem: 183 l / 158 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Izolačné dverové sklo pripravené pre dvierka skrine alebo čelný panel
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 122 / 56 / min. 55

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Ovládacie prvky
· L CD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický
·D
 etská poistka

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
·D
 ynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· R egulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Ú ložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
· TipOpen
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí

Výhody vybavenia
· TipOpen
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí
· S krytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Vinidor

EWTgw 2383

122

Vinidor

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 21

Vinidor

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6 , 16, 21

cena: 4.449 €

cena: 4.449 €

cena: 3.649 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Vinidor dvojzónové vinotéky

88

EWTgb 1683

Koncept Side-by-Side umožňuje chladničkám,
mrazničkám a vinotékam umiestnenie podľa
Vašich potrieb. Špeciálna technológia na ovládanie prostredia medzi spotrebičmi s veľkými
teplotnými rozdielmi umožňuje mnoho kombinácií. Ďalšie informácie viď strany 112 – 113.

88

88

EWTgb 1683

EWTgw 1683

EWTdf 1653

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,396 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 33
Hrubý / využiteľný objem: 125 l / 104 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN (+10°C až +32°C)
Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 88 / 56 / min. 55

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,396 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 33
Hrubý / využiteľný objem: 125 l / 104 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN (+10°C až +32°C)
Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 88 / 56 / min. 55

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoračnej dosky
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,397 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 30
Hrubý / využiteľný objem: 117 l / 97 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Izolačné dverové sklo pripravené pre dvierka skrine alebo čelný panel
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 87,4-89 / 56 - 57 / min. 55

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Ovládacie prvky
· L CD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický
·D
 etská poistka

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
·D
 ynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· R egulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Ú ložné rošty z bukového dreva
· 4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
· TipOpen
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Výhody vybavenia
· TipOpen
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné
· V ymeniteľný doraz dverí
· S krytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Výhody vybavenia
· Výškovo nastaviteľné nohy predné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6 , 16, 21

Vinidor

Vinidor

cena: 3.899 €

Vinidor

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

cena: 3.999 €

cena: 3.199 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Vinotéky pod pracovnú dosku

82-87

TipOpen technológia otvára sklenené dvierka
na 7 cm, keď po nej poklepete. Pokiaľ sa
dvere počas 3 sekúnd neotvoria, systém
jemného zatvárania ich znovu zatvorí.

82-87

UWTgb 1682

UWTes 1672

UWKes 1752

Spotrebiče pod pracovnú dosku
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 144 / 0,392 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 34
Hrubý / využiteľný objem: 123 l / 94 l
Hlučnosť: 36 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82-87 / 60 / min. 58

Spotrebiče pod pracovnú dosku
Energetická trieda: B
Spotreba energie za rok / 24 hod: 196 / 0,535 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 34
Hrubý / využiteľný objem: 123 l / 94 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom, rúčka
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82-87 / 60 / min. 58

Spotrebiče pod pracovnú dosku
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,396 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 46
Hrubý / využiteľný objem: 135 l / 110 l
Hlučnosť: 38 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom, rúčka
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82-87 / 60 / min. 57,5

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Ovládacie prvky
·M
 agicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický
·D
 etská poistka

Ovládacie prvky
· MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 5 roštov, z toho 3 na teleskopických výsuvoch

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5°C až +20°C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
·D
 ynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· R egulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Ú ložné rošty z bukového dreva
· 5 roštov, z toho 3 na teleskopických výsuvoch

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5°C až +20°C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté
· Úložné rošty z bukového dreva
· 4 rošty, z toho 3 na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
· TipOpen
· Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Výhody vybavenia
·H
 liníkové tyčové madlo
· V ýškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
· V ymeniteľný doraz dverí
· V ymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

Výhody vybavenia
· Hliníkové tyčové madlo
· Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
· Vymeniteľný doraz dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
· Zámok

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 21

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6 , 13, 14, 16, 21, 38

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 38

Vinidor

UWTgb 1682

82-87

Vinidor

cena: 3.199 €

GrandCru

cena: 2.599 €

cena: 2.099 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Rada GrandCru

45

V modelovej rade WKE 5 slúži výsuvná zásuvka
na skladovanie príslušenstva priamo pod
vinotékou. Týmto sa vytvorí priestor 45 cm na
60 cm. K dispozícii v bielom sklenenom prevedení (9792 449), čiernom sklenenom prevedení
(9792 451) a v nerezovej oceli (9792 453).

45

WKEgb 582

WKEgw 582

WKEes 553

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče
Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 18 *
Hrubý / využiteľný objem: 48 l / 46 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 45,1 / 55,9 / min. 55

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče
Energetická trieda: m
Spotreba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 18 *
Hrubý / využiteľný objem: 48 l / 46 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN-ST (+10°C až +38°C)
Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 45,1 / 55,9 / min. 55

Vstavané spotrebiče
Energetická trieda: A
Spotreba energie za rok / 24 hod: 130 / 0,356 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 18 **
Hrubý / využiteľný objem: 48 l / 46 l
Hlučnosť: 34 dB(A)
Klimatická trieda: SN (+10°C až +32°C)
Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom, integrované madlo
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 45 / 56 / min. 55

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Ovládacie prvky
· L CD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·D
 igitálny ukazovateľ teploty
· V ýstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· A larm dverí akustický
·D
 etská poistka

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5°C až +20°C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5°C až +20°C
·D
 ynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· R egulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Ú ložné rošty z bukového dreva
· 3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5°C až +20°C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter
s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· L ED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
· Dvere s technológiou TipOpen
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Výhody vybavenia
·D
 vere s technológiou TipOpen
· S krytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Výhody vybavenia
· Integrované madlo
· Vymeniteľný doraz dverí

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 21

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6 , 21

Zvláštne príslušenstvo (zo strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 16, 21

* Max. 18 fliaš Bordeaux pre skladovanie spredu dozadu. Vyššie fľaše sa
môžu uložiť postranne s využitím príslušných príchytiek (max. 12 fliaš
Bordeaux). Berte do úvahy vnútorné rozmery (pozrite schému inštalácie).

* Max. 18 fliaš Bordeaux pre skladovanie spredu dozadu. Vyššie fľaše sa
môžu uložiť postranne s využitím príslušných príchytiek (max. 12 fliaš
Bordeaux). Berte do úvahy vnútorné rozmery (pozrite schému inštalácie).

** Max. 18 fliaš Bordeaux pre skladovanie spredu dozadu. Vyššie fľaše sa
môžu uložiť postranne s využitím príslušných príchytiek (max. 12 fliaš
Bordeaux). Berte do úvahy vnútorné rozmery (pozrite schému inštalácie).

GrandCru

WKEgb 582

45

GrandCru

cena: 2.299 €

GrandCru

cena: 2.299 €

cena: 1.999 €

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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Legenda

Rozmery výklenku

203

178

158

140

122

102

Vyrovnanie spotrebiča

82
–
87

88

Vyššie prístroje / pre výklenky od 140 cm / sú po oboch stranách v úrovni stojacej plochy prístroja zabezpečené
dvomi samostatnými regulačnými prvkami pre výškové vyrovnanie. Týmito je možné doladiť správne vloženie a
vyrovnanie spotrebiča a zaistiť ho voči nakláňaniu. Okrem toho majú všetky spotrebiče dve nastaviteľné predné nohy.
Prínosom je správne zatváranie dverí, dosadnutie tesnenia, a tým pádom efektívna prevádzka spotrebiča.
82

72

45

178

Rozmery výklenku pre vstavané spotrebiče sú štandardizované a vychádzajú z výklenkov kuchynského nábytku. Poskytujú informácie o výške a šírke prístroja.

Vario sokel
Vario sokel pri zabudovaných spotrebičoch modelov UIK a UIG môže byť prispôsobený na výšku a hĺbku kuchynskej linky.
Všetky štyri polohovateľné podpery môžu byť spredu nastavené až o 50 mm. Vetracia mriežka môže byť tiež presunutá
až o 55 mm, aby zodpovedala prednej časti kuchynskej linky.

Klimatické hodnotenia
Klimatické hodnotenie udáva okolitú teplotu, potrebnú pre optimálnu prevádzku chladničky alebo mrazničky. Nasledujúce
klimatické hodnotenia boli definované (podľa DIN EN ISO 15502):

Dekor panel / Vyrovnávacie lišty

N od +16 °C do +32 °C
T od +16 °C do +43 °C

SN od +10 °C do +32 °C
ST od +16 °C do +38 °C

Na týchto spotrebičoch je dekor panel s hrúbkou až 4 mm, korešpondujúci s kuchynským nábytkom. Je umiestnený
v dekoratívnom ráme na dvierkach spotrebiča. Ak je existujúci dekor panel príliš malý pre náhradný prístroj, môže byť

Super úsporné

vyrobený s vyrovnávacími lištami, ktoré zodpovedajú farbe dekor rámčeka. V závislosti na rozmeroch, aby sa vyrovnal s
ohľadom na vzhľad, môžu byť použité jedna alebo dve vyrovnávacie lišty (horný a / alebo spodný). Tieto lišty sú dostupné
v troch výškach (16, 41 a 60 mm) a vo farbách (hnedá, biela a hliník). Dekor panel a vyrovnávacie lišty sú dostupné ako
voliteľné príslušenstvo.

XXX 1234

Pomocou najmodernejšej techniky, kombinovanej s vysoko efektívnym chladiacim systémom, ponúka Liebherr vo
všetkých skupinách výrobkov atraktívny a super úsporný program v tých najlepších energetických triedach. Spotrebiče
Liebherr sú v nanovo definovanej energetickej triede A+++ na najvyššej úrovni úspory energie. Kompletné spektrum
tried účinnosti nájdete na strane 3. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

XXX

XXX L

XXX L

XXX dB

Štvorbodové pripojenie

Predné nasávania vzduchu a ventilácie

Liebherr zaručuje bezpečnú, trvanlivú a bezporuchovú inštaláciu na svojich spotrebičoch do kuchynskej linky. Všetky
spotrebiče s pevným uchytením dverí sú vybavené špeciálnym nadstavcom štvorbodového uchytenia ako štandard.
Upevňovacie body sú diskrétne skryté. Vytvára hĺbkový doraz v hornej a dolnej časti. Toto vloženie obmedzenia zaisťuje optimálne vyrovnanie spotrebiča a umiestnenia v jednotke.

Na zabezpečenie chladenia chladiaceho systému a správneho fungovania spotrebiča, musia byť zabudovateľné spotrebiče dostatočne odvetrávané. V závislosti od modelu a umiestnenia inštalácie:
1
2
3
4
5
6

	Spotrebiče pre zabudovanie do kuchynskej linky, ktorá má výšku miestnosti. Čelné vetranie v podstavci.
Odvzdušnenie cez vetracie drážky navrchu.
	Spotrebiče pre zabudovanie do kuchynskej linky, ktorá nemá výšku miestnosti. Čelné vetranie v podstavci.
Odvzdušnenie cez zadnú stenu kuchynskej linky.
	V prípade individuálnych zabudovateľných spotrebičov nad sebou (Freshness Center/SBS Concept,
viď strany 112 – 113) ventilácia je umiestnená podľa popisu v bodoch 1 a 2.
Spotrebiče pre zabudovanie s čelným vetraním a odvzdušnením.
	Podstavné spotrebiče s čelným vetraním v podstavci. Odvzdušnenie cez vetracie drážky navrchu.
Podstavné spotrebiče s čelným vetraním a odvzdušnením.

1

2

3

4

5

6

Prosím nezabudnite: Všetky odvzdušňovacie drážky musia mať najmenej 200 cm².
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Schéma montáže
[ mm ]

Ak plánujete novú kuchyňu, dodatočné zabudovanie spotrebiča alebo chcete nahradiť doterajší
spotrebič novým: v rozsiahlom programe spotrebičov pre zabudovanie Liebherr nájdete ten správny
spotrebič zohľadňujúci každú požiadavku.
Liebherr, odborník na chladenie a mrazenie,
ponúka vysokohodnotné spotrebiče so všetkými
výhodami najmodernejšej chladiacej techniky.

ECBN 6156
Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4")!

ICBN 3386
SIGN 3576

*

Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4")!

3 m zosilnená pružná hadica je k dispozícii ako príslušenstvo.
(Objednávacie číslo: 6030 785)

Vrátane 3 m pancierovej ohybnej hadice pre pevnú prípojku na vodu 3/4“

[ mm ]

[ mm ]

ICBS 3224 4
ICS 3234 4
ICUS 3224 4

* odporúča sa 560 mm

[ mm ]

[ mm ]
*

*

ECBN 5066 4

ECBN 6256 4

2027

1146,9

Vrátane 3 m pancierovej ohybnej
hadice pre pevnú prípojku
na vodu 3/4“
Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
chladiaca časť: 27 kg
mraziaca časť: 10 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.

Vrátane 3 m pancierovej ohybnej
hadice pre pevnú prípojku
na vodu 3/4“
Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
chladiaca časť: 12 kg
mraziaca časť: 10 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.

12,7

341,3
6,4

334,9
177,8 max.

ICBN 3376 4
ICBN 3324 4
ICN 3386 4
ICN 3376 4
ICP 3334 4

IKBP 3564 4 IKF 3510
IKB 3564 4 IK 3524 4
IK 3520
IKB 3560
IKB 3524 4
IKB 3520
IKF 3514 4

Maximálna hmotnosť nábytkových
dvierok:
chladiaca časť: 26 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere
spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
chladiaca časť: 18 kg
mraziaca časť: 12 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

[ mm ]

ECBN 6256

ECBN 5066

Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4")!

Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4")!

3 m zosilnená pružná hadica je k dispozícii ako príslušenstvo.
(Objednávacie číslo: 6030 785)

Vrátane 3 m pancierovej ohybnej hadice pre pevnú prípojku na vodu 3/4“

[ mm ]

ICBP 3266 4

IKB 2720
IKB 2724 4
IK 2764 4
IK 2760

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
chladiaca časť: 18 kg
mraziaca časť: 12 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových
dvierok:
chladiaca časť: 21 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné
uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

[ mm ]

ICBN 3386 4

2027

1146,9

Vrátane 3 m pancierovej ohybnej
hadice pre pevnú prípojku
na vodu 3/4“
Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
chladiaca časť: 12 kg
mraziaca časť: 10 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.

198

*

*

[ mm ]

[ mm ]

*

*

ECBN 6156 4

[ mm ]

ICBS 3324 4
ICS 3334 4
ICUNS 3324 4
ICUS 3324 4

*

IKB 2324 4

12,7

341,3
6,4

334,9
177,8

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
chladiaca časť: 18 kg
mraziaca časť: 12 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových
dvierok:
chladiaca časť: 19 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné
uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm
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Schéma montáže
[ mm ]

[ mm ]

82-88
*

7

820 100 - 160
880 163 - 223

200

min
40 .

00

160

383

906

586

872
7,5
53
3
55
2

595

* odporúča sa 560 mm
** Na obrázkoch je namontovaný rám z nerezovej ocele
Rozmery dvierok: š / v / h: 595 / 906 / 19 mm

160
53
3
55
2

**

min.5

19

* odporúča sa 560 mm
** Na obrázkoch je namontovaný rám z nerezovej ocele
Rozmery dvierok: š / v / h: 595 / 1816 / 19 mm

906

872
7,5
559

874-890

EWTdf 1653

1816

1496

**

max. 2100 mm

min
40 .

595

[ mm ]

[ mm ]

600
550

597

EWTgb 2383
EWTgw 2383

22-7

7

820 100 - 160
880 163 - 223

20

820 - 880

820 - 880

140

550

UWTgb 1682

200 cm²

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere
spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie
sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
Variantná výška podstavca pri výške
spotrebiča 820 mm: 100-160 mm,
pri výške spotrebiča 880 mm: 163-223 mm.
Hĺbka podstavca: 22-77 mm.
Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 10 kg.
max. 60

* odporúča sa 560 mm

min
.55
560 0
*
max.19
min.500

383

[ mm ]

SUIB 1550
UIK 1514 4
UIK 1510
SUIGN 1554 4
SUIG 1514 4

1770

max. 2100 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových
dvierok:
mraziaca časť: 21 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

*

0

0
min.5

[ mm ]

[ mm ]

559

min
40 .

595

* odporúča sa 560 mm
Rozmery dvierok: š / v / h: 595 / 906 / 19 mm

595

min
.55
560 0
*
0
50
max.19
min.

min
40 .

[ mm ]

IGS 1624 4
IKS 1624 4
IKS 1620

00

min.5

53
3
55
2

53
3
55
2

EWTdf 3553

82-88

559
min
40 .

19

[ mm ]

SIGN 2756 4

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 16 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

EWTgb 1683
EWTgw 1683

1770

max. 2100 mm

* odporúča sa 560 mm
Rozmery dvierok: š / v / h: 595 / 1816 / 19 mm

*

IKP 1660

00

min
.55
560 0
*
max.19
min.500

min
40 .

min.5

[ mm ]

*

min
40 .

[ mm ]

[ mm ]

559

EWTgb 3583
EWTgw 3583

Maximálna hmotnosť nábytkových
dvierok:
mraziaca časť: 26 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
mraziaca časť: 16 kg
na SIBP 1650: chladiaca časť: 16 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

* odporúča sa 560 mm
** Na obrázkoch je namontovaný rám z nerezovej ocele
Rozmery dvierok: š / v / h: 595 / 1233 / 19 mm

200 cm²

1816

SIGN 3556 4

*




min
.55
560 0
*
0
max.19
min.50

min
40 .

1772-1788

IGN 1664 4
SIBP 1650

EWTdf 2353

874-890

[ mm ]
*

. 19

200 cm²

max. 60

[ mm ]

1772-1788

* odporúča sa 560 mm

max

820 - 880

20

22-7

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere
spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy
na nábytku.
Variantná výška podstavca pri výške
spotrebiča 820 mm: 100-160 mm,
pri výške spotrebiča 880 mm: 163-223 mm.
Hĺbka podstavca: 22-77 mm.
Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 10 kg.

Maximálna hmotnosť nábytkových
dvierok:
mraziaca časť: 26 kg
Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

597

140

UIKo 1560
UIKo 1550

SIGN 3576 4

820 - 880

IKS 2334 4
IKS 2330

550

550

*

[ mm ]

600

max. 2100 mm

[ mm ]




200 cm²

* odporúča sa 560 mm
Rozmery dvierok: š / v / h: 595 / 1233 / 19 mm

Zabudovanie:
Podstavec je nastavovacími skrutkami
výškovo nastaviteľný o 50 mm.
Prívod a odvádzanie vzduchu je zabezpečené
výlučne cez priloženú vetraciu mriežku.
Vyhĺbenie pracovnej dosky nie je potrebné.
Madlá a bezrámové dvere.
Rozmery dvierok: š / v / h: 596 / 717 / 39 mm
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Príslušenstvo

Schéma montáže

Pri objednaní príslušenstva udajte, prosím, kompletné označenie spotrebiča, vrátane servisného čísla.

[ mm ]
min
580 .

01

600

Štýlová nádobka na maslo je určená pre pohodlné, jednou rukou ovládateľné, použitie:: je ľahko vyberateľná. Veľkorysé
rozmery umožňujú uskladňovať rôzne veľkosti masla. Je odolná voči rozbitiu a umývateľná v umývačke riadu. Nádobka
na maslo sa hodí na všetky police Liebherr.

816 - 866

45

540

6

Nádobka na maslo

85 mm

Zabudovanie:
Podstavec je nastavovacími skrutkami
výškovo nastaviteľný o 50 mm.
Prívod a odvádzanie vzduchu je zabezpečené
výlučne cez priloženú vetraciu mriežku.
Vyhĺbenie pracovnej dosky nie je potrebné.
Madlá a bezrámové dvere.
Rozmery dvierok: š / v / h: 592 / 716 / 38 mm

597

102 - 152

100
820-870

UWTes 1672
UWKes 1752

mm

11

4

Pre všetky voľne stojace a zabudovateľné kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky

9881 170

[ mm ]

02
WKEgb 582
WKEgw 582
8
450

448

600
140

Podnos na vajíčka sa dá zväčšiť a môže byť nastavený do najvhodnejšej veľkosti podľa množstva uložených vajec.
Poskytuje bezpečný priestor pre uloženie až 20 kuracích vajec alebo 28 prepeličích vajec. Je navrhnutý tak, že vajcia
môžu byť uložené špicatejšiou stranou nadol, čo predlžuje ich životnosť.

54

555

Nastaviteľný podnos na vajíčka

595

Madlá a bezrámové dvere.
Rozmery dvierok: š / v / h: 595 / 450 / 35 mm
Pre všetky voľne stojace a zabudovateľné kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky

9881 172

[ mm ]

03
WKEes 553

Pozor:
Odvzdušnenie vždy nahor.
Pri zabudovaní pod pracovnú dosku
je nevyhnutná vetracia mriežka.
Sklenené dvierka s rámom z ušľachtilej ocele.
Rozmery dvierok: š / v / h: 595 / 450 / 35 mm

VarioSafe poskytuje prehľad a zavádza poriadok. Je ideálnym miestom pre drobné kúsky potravín, balíčky, tuby a
poháriky. Sejf sa môže prispôsobiť nastavením výšky a umiestniť na niekoľkých výškových pozíciách svetelnej trubice na
oboch stranách. V prípade potreby je možné zásuvku VarioSafe zväčšiť o jeden rozostup odkladacích plôch.

52

455

2

441

600
140

557

VarioSafe

591

Spotrebiče BluPerformance s funkciou BioCool
Chladničky BioFresh BluPerformance

9881 126

BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkciou BioFresh

9881 124

Vstavané spotrebiče so svetelným komínom na oboch stranách

9881 028

Pre všetky modely s LED svetelným komínom

9881 156

04

Kovové rošty na fľaše

Polička na fľaše poskytuje elegantné a praktické skladovanie nápojov.

202

60 cm: Blu Performance s funkciou BioCool;
Chladničky BluePerformance s funkciou BioFresh

9881 132

60 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkciou BioFresh

9881 130

70 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkciou BioFresh;
BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkciou BioCool

9881 150

SBS(esf) 7212

9881 076

SBSes 8486, SBSes 8473

9881 132

Comfort: IKB; IKBP; ICBN; ICBS

9881 080

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

Comfort: IK, IKF, IKS, ICS, ICP,
ICUS, ICUNS, ICNS

9881 030

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

Premium: ICN, IK, IKP

9881 078
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Príslušenstvo

05

Pri objednaní príslušenstva udajte, prosím, kompletné označenie spotrebiča, vrátane servisného čísla.

09

FlexSystem

BioFresh a BioCool spotrebiče sú organizované tak, že je veľmi jednoduché ukladať a usporiadať potraviny pri zachovaní
prehľadu. Veľké aj malé potraviny môžu byť optimálne umiestnené v priestore chladničky. Ergonomicky navrhnutý interiér
umožňuje ukladanie produktov oddelene, napr. ovocie a zelenina alebo podľa dátumu spotreby. Všetky komponenty
chladničiek sú odolné, ľahko sa čistia a sú vhodné do umývačky riadu.

60 cm: Spotrebiče BluPerformance s funkciou BioFresh a BioCool (okrem BP 2850)

9881 128

70 cm: Spotrebiče BluPerformance s funkciou BioFresh a BioCool

7423 132

Vstavané spotrebiče BioFresh a BioCool

9881 140

06

Mrazničky a mraziace časti pri kombinovaných chladničkách sú chránené v prípade výpadku elektrického prúdu akumulátorom mrazu. Ten sa chová ako prípadná „rezerva mrazu“, aby sa zabránilo zvyšovaniu teploty pri takýchto situáciách
a zmrazené potraviny tak boli chránené.
Voľne stojace: Pre všetky chladničky s mrazničkou, mrazničky,
spotrebiče SBS a pre všetky modely s 4* mraziacim oddelením.
Zabudovateľné: Zabudovateľné chladničky s mrazničkou a mrazničky s NoFrost

9881 036

Truhlicové mrazničky

9881 259

ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS, SUIG, SUIGN

7430 458

10

Zmrazovací podnos

Zmrazovací podnos je vhodný pre zmrazovanie ovocia, bobuľovitých plodov a byliniek jednotlivo. Nielenže tento podnos zabraňuje, aby potraviny
primrzli k sebe, taktiež zabezpečuje, aby si zachovali rovnaký tvar. Tým sa ľahšie dávajú do vákuových obalov a neskôr rozdeľujú na jednotlivé porcie.

Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Filter s aktívnym uhlím FreshAir čistí cirkulujúci vzduch a rýchlo zachytáva nežiaduce pachy. Dá sa jednoducho vymeniť,
tým je zabezpečená optimálna kvalita vzduchu. Filter sa odporúča meniť ročne. Zariadenie BluePerformance zobrazuje
upozornenie na výmenu filtra.

Spotrebiče BluPerformance

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

Všetky ostatné vinotéky

9881 291

07

Akumulátor chladu

SBS(esf) 7212, GNP 3013, GNP(ef) 2313

7426 080

70 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou

7426 078

60 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou a mrazničky

7422 828

GT 6122, GT 4932

7431 387

Zabudovateľné spotrebiče

7430 662

GT 4232, 3032, 2122

7431 389

GN 2323

7426 356

11

Prívodná opletená hadica pre IceMaker

Trojmetrová predlžovacia hadica pre na vodu pripojené prístroje (3/4" pripojenie).

Vodný filter

Spotrebiče s IceMaker majú integrovaný filter na vodu, ktorý zabezpečuje, že kocky ľadu budú vyrobené z vody perfektnej
kvality. Elektronický systém upozorňuje na potrebu výmeny filtra. Odporúča sa výmena raz za 6 mesiacov.

Všetky modely s pevnou prípojkou na vodu

12

6030 785

Obmedzenie otvárania dverí

S týmto príslušenstvom môže byť továrenské nastavenie otvárania dverí s uhlom 115° obmedzené na 90°, aby
boli chránené dvere spotrebiča a / alebo kuchynský povrch, keď je spotrebič inštalovaný do výklenku alebo priamo
pri stene.
CBNes 6256, ECBN

08

9881 227

Miska na ľadové kocky

Veľká miska na kocky ľadu, vybavená vekom, kvôli jednoduchému prístupu pri dolievaní vody. Veko dobre tesní, takže
misku je možné premiestniť a uložiť bez vyliatia tekutiny.

BluPerformance chladničky s mrazničkou a voľne stojace chladničky so SoftSystem

9096 414

Jednodverový vstavaný spotrebič do výklenku 140 cm: IKBP 3564, IKB 3560, 3524, 3520,
2724, 2720, IK 3524, 3520, 2764, 2760 , SIGN 3576, 3556, 2756

9096 212

ECBN 6256, všetky ostatné vstavané spotrebiče

9096 214

13

Leštenka na nerezovú oceľ

Čistič nerezovej ocele spoľahlivo a šetrne odstraňuje odtlačky prstov, šmuhy a škvrny na nerezovom povrchu. Čistí rýchlo,
bez šmúh a zároveň zabraňuje usadzovaniu nečistôt (nie je vhodný na úpravu SmartSteel).

Pre všetky modely s 4 * mrazničkou

204

9881 174

250 ml

8409 030

205

Príslušenstvo

Pri objednaní príslušenstva udajte, prosím, kompletné označenie spotrebiča, vrátane servisného čísla.
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Leštidlo na nerezovú oceľ

Na leštenie povrchov z nerezovej ocele po ich vyčistení (nepoužívajte na SmartSteel).

250 ml

Kovový – pozinkovaný rošt na uloženie vína.

8409 022

15

Ručne vyrobené drevené rošty z prírodného dreva sú ideálnym príslušenstvom pre bezpečné skladovanie fliaš typu
Bordeaux. Umiestnenie fliaš v opačných smeroch umožňuje plné využitie kapacity roštov.

WKes 4552

9881 261

WTb 4212

9881 263

UWKes 1752

7113 625

Popisovací systém s klipmi umožňuje jednoduchú orientáciu a prehľad vo Vašich vínnych zásobách. Popisovacie štítky
s klipmi sa dajú ľahko presunúť a vyzerajú veľmi elegantne.

Pripínací štítkový systém pre kovové police WKb 1812 (2 kusy)

9086 723

Pripínací štítkový systém pre kovové police EWTdf, EWTgb, EWTgw (2 kusy)

9094 397

Pripínací štítkový systém pre drevené police (5 kusov)

9094 559

Robustné držiaky na fľaše na víno poskytujú dodatočnú skladovaciu kapacitu: až štyri ďalšie fľaše môžu byť bezpečne
skladované vo vinotéke. A čo viac, rôzne typy a veľkosti fliaš môžu byť bezpečne uložené vedľa seba alebo nad sebou.

18

7436 193

Prezentačná polica (drevená sklopná polica)

Na prezentáciu vybraných vín a ukladanie už otvorených fliaš.

WKes 653, ZKes 453

9590 519

Krabica na lávové kamene, vrátane lávových kameňov

Aby sa počas dlhodobého skladovania fliaš ochránil korok pred vysušením, je možné vlhkosť v spotrebiči zvýšiť pomocou
vlhkého lávového kameňa. Lávový kameň je uložený v zákaznícky príťažlivej krabici z červeného bukového dreva. Krabica
obsahuje odnímateľnú plastovú misku, do ktorej sa nalieva voda, aby sa zvýšila vlhkosť. Krabica s lávovými kameňmi
môže byť umiestnená kdekoľvek v spotrebiči.

Všetky vinotéky (okrem WTb 4212)

9901 820

Sada lávového kameňa

Vlhkosť v GrandCru temperovaných vinotékach môže byť zvýšená požitím lávových kameňov.

Náhradná náplň lávových kameňov a WTb 4212

26

9591 517

Až 3 m dlhý napájací prívodný kábel

Prívodný kábel môže byť od spotrebiča pomerne ľahko odstránený, prípadne nahradený. Ak je štandardná dĺžka prívodného kábla 2.1 m nedostačujúca, ľahko ju nahradíte prívodným napájacím káblom v dĺžke 3 m. Vyhnete sa tým prípadným
problémom pri inštalácii.

WTes 5972, WTes 5872

7112 043

WKes 4552

7113 619

206

Spodný kryt pre montáž na stenu

22

Držiak na fľaše

WKes 4552, UWKes 1752, UWTgb 1682

7112 035

Zakryje spodnú stranu a umožní aktívne upevnenie kompaktných prístrojov na stenu bez toho, aby bola ich spodná
strana viditeľná.

21

Popisovací systém s klipmi

17

WKb 1812

20

Drevené rošty

16

Rošt kovový – pozinkovaný

Spotrebiče BluPerformance

6009 158

207

Príslušenstvo

Pri objednaní príslušenstva udajte, prosím, kompletné označenie spotrebiča, vrátane servisného čísla.
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Vario sporiaca prepážka

Ak nie sú dočasne niektoré úložné boxy skriňovej mrazničky s technológiou NoFrost alebo chladničky s celopriestorovou
technológiou BioFresh zaplnené potravinami, môžu byť nevyužité priestory prístrojov utesnením dočasne odlúčené od
aktívne využívaných priestorov, a to pomocou Vario sporiacej prepážky. Použitím prepážky môže byť spotreba energie
znížená takmer o 50 %. Vario sporiaca prepážka môže byť už v základnej výbave spotrebiča alebo sa môže objednať
ako náhradný diel.

Rámček z nerezovej ocele s madlom

Ľahko inštalovateľný panel prémiovej kvality z nerezovej ocele umožňuje, aby bol spotrebič integrovaný do každej
kuchyne. Robustné madlo z nerezovej ocele je ľahko pripojiteľné a umožňuje otvoriť dvere takmer bez úsilia. Vŕtané
otvory pre madlo z nerezovej ocele sú už v ráme z nerezovej ocele.

SBSbs 8673, SBSes 8663, GNPes 4355

9881 805

EWTdf 3553

9901 573

GN 4113, GN 3613

9881 804

EWTdf 2353

9901 575

SBS(esf) 7212, GNP 3013, GNP(ef) 2313, GN 2323

9881 803

EWTdf 1653

9901 577

28
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Prídavný kôš pre truhlicové mrazničky

Všestrannosť je zvýšená použitím prídavných košov. Zjednoduší sa tým triedenie malých zmrazených potravín a umožní ľahší
prístup ku skladovaným potravinám.

Čelný panel z nerezovej ocele

Ľahko inštalovateľný čelný panel prémiovej kvality z nerezovej ocele umožňuje, aby bol spotrebič integrovaný do
každej kuchyne.
ECBN 6256 chladiaci oddiel 84" (výška výklenku 213,4 cm)

9900 335

ECBN 6256 chladiaci oddiel 80" (výška výklenku 203,2 cm)

9900 337

ECBN 6256 mraziaci oddiel

9900 323

ECBN 6156 chladiaci oddiel 84" (výška výklenku 213,4 cm)

9900 331

ECBN 6156 chladiaci oddiel 80" (výška výklenku 203,2 cm)

9900 333

GT 6122

7112 727

ECBN 6156 mraziaci oddiel

9900 323

GT 4932

7113 553

ECBN 5066 chladiaci oddiel 84" (výška výklenku 213,4 cm)

9900 285

GT 4232

7113 557

ECBN 5066 chladiaci oddiel 80" (výška výklenku 203,2 cm)

9900 287

GT 3032, GT 2122

7112 725

ECBN 5066 mraziaci oddiel

9900 283
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Zámok – súprava na dodatočné vybavenie

Bráni nežiaducemu prístupu. Pri truhlicových mrazničkách a chladničkách na víno ľahká montáž na kryt. Voľne stojace
skrine Vinidor a GrandCru majú zámok dverí štandardne integrovaný na bočnej strane. Ak sú dve skrine na víno postavené
vedľa seba, obsluha postranného zámku je obmedzená. Vtedy sa prídavný zámok môže namontovať do spodného rohu.

Madlo

Robustné madlo z nerezovej ocele je ľahko pripojiteľné a umožňuje otvoriť dvere takmer bez úsilia.

ECBN 6256 madlá z nerezovej ocele

9900 339

ECBN 6256 hliníkové madlá

9900 513

ECBN 6156 madlá z nerezovej ocele

9900 327

ECBN 6156 hliníkové madlá

9900 329

Vinothek

9094 443

ECBN 5066 madlá z nerezovej ocele

9900 279

Truhlicové mrazničky

9590 835

ECBN 5066 hliníkové madlá

9900 281
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Side-by-Side sada pre výškové nastavenie

Podstavec Side-by-Side je k dispozícii ako príslušenstvo a umožňuje individuálne nastavenie výšky Side-by-side spotrebičov až o 4,7 cm tak, aby sa optimálne prispôsobili nerovným podlahovým plochám.

Modely Side-by-Side BluPerformance, nerezová oceľ

9900 004

Modely Side-by-Side BluPerformance, čierna oceľ

9900 000

208

Dverové VarioBoxy

Variobox je nápadité technické riešenie dvoch kapacitne odlišných dverových poličiek, ktoré sú vyrobené z priehľadného
plastu. Obe poličky Variobox sú zavesené na robustnej tyčovej lište, ktorá je z nerezovej ocele. V rámci dverového úložného
priestoru je možné zvoliť ich vertikálnu polohu. Variobox sú navzájom pozične zameniteľné a majú priehľadné odklápacie
kryty, ktoré vymedzujú a čiastočne izolujú ich úložné priestory. Všetko je dokonale premyslené. Napríklad zásobníky na
12 vajec alebo 250g bločky masla perfektne zapadajú do jednej či druhej úložnej poličky Variobox.

Kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky

7420 558

209

Príslušenstvo
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Pri objednaní príslušenstva udajte, prosím, kompletné označenie spotrebiča, vrátane servisného čísla.

Profilové rámy (hliník)

Uzatvárací systém dverí SoftSystem pre spotrebiče s posuvnými dverami

Voliteľný mechanizmus zatvárania dverí SoftSystem pre spotrebiče s posuvnými dverami optimalizuje jednoduchosť
použitia pomocou jemného tlmenia zatvárania dverí. Upozorňujeme: ak je už spotrebič nainštalovaný, SoftSystem nie
je možné dodatočne pridať. Pre kombinované chladničky s mrazničkou je nutné inštalovať mechanizmus pre každé
dvere zvlášť.

ICBS, ICS, ICUNS, ICUS, IKS, IGS
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Hrúbka panelu pre:

EWTdf 1653

EWTdf 2353

EWTdf 3553

19 mm

9901 075

9901 079

9901 080

22 mm

9901 081

9901 082

9901 083

9096 494

Rošt

Vyrovnávacie lišty pre dekoratívne panely

Rošt môže byť použitý na rozdelenie 4 * mraziaceho oddielu na dva priestory, aby mohlo byť jedlo pohodlne uložené pre
jasný a jednoduchý prístup.

Kompenzačná výška

Biela

Kompenzačná výška

Hnedá

Kompenzačná výška

Hliníková farba

16 mm

9733 035

16 mm

9733 032

16 mm

9733 050

41 mm

9733 036

41 mm

9733 033

41 mm

9733 051

60 mm

9733 037

60 mm

9733 034

60 mm

9733 052

Inštalácia a spojovacie sady

IKBP 3564, IKB 3524, IK 3524

37

7112 223

Spojovacia sada pre oddelené čelné jednotky

Pri výmene kombinovanej chladničky s mrazničkou na jednodverový spotrebič

9086 398

Držiak na fľaše

Vďaka nastaviteľným držiakom ponúka držiak na fľaše bezpečné uloženie fliaš aj kartónových krabíc. Rukoväť zabezpečuje
bezpečnú prepravu.

UIKo 1550, UIKo 1560

38

7413 588

Madlo z nehrdzavejúcej ocele pre podstavný spotrebič

Na optimálne prispôsobenie spotrebiča do kuchynskej linky je možné robustné hliníkové madlo vymeniť za užšie. Je
vyrobené z nerezovej ocele, ktorá je veľmi pôsobivá.

WTes 1672, UWTes 1672, UWKes 1752

210

9901 071
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