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CBNes 6256
platí na všechny modely z této nabídky

Dlouhotrvající čerstvost
má své jméno: BioFresh
Technologie BioFresh udržuje potraviny čerstvé mnohem
déle. Pokud jsou potraviny uloženy při teplotě těsně
nad bodem mrazu a správné úrovni vzdušné vlhkosti,
zachová si většina z nich potřebné živiny, jako jsou
vitamíny a minerály, mnohem déle než při skladování ve
standardní chladničce.
Vitamíny pro zdravou dietu. Není třeba zdůrazňovat, že čerstvě zakoupené či
sklizené potraviny je nutné uložit způsobem, kterým se dlouhodobě zachovají jejich
blahodárné živiny. Životnost a čerstvost většiny ovoce a zeleniny lze významně
prodloužit uložením do chladničky, konkrétně do boxů BioFresh, pouze s výjimkou
manga, banánů a brambor. Bylo dokonce vědecky doloženo, že obsah vitamínu C
v některých potravinách během jejich uskladnění v BioFresh vykazoval nárůst.
Dokonalé mikroklimatické podmínky. Vysoká vzdušná vlhkost dosahující až 90 %
a přesně udržovaná teplota těsně nad bodem mrazu je ideální pro dlouhodobé
uložení vždy rozbaleného ovoce a zeleniny v boxu Hydro-Safe. Toto specifické
mikroklima významně přispívá k zachování cenných vitamínů a svěží chuti.
Naopak nízká vzdušná vlhkost a teplota těsně nad bodem mrazu vytváří ideální
podmínky pro uchovávání nutričních hodnot v mase a wmasných produktech.
Zachová delikátní chuť a atraktivní vzhled ryb a darů moře. Toto prostředí je také
ideální pro mléčné produkty,
které
udržuje
čerstvé
delší dobu než v případě
běžné chladničky. Veškeré
potraviny, které uložítedo
boxu DrySafe, vždy
pečlivě zabalte do
neprodyšné Hydrofolie,
neučinil již tak výrobce
nebo jejich prodejce.

Modely řady BluPerformance mají vlastní chladicí technologii kompaktně integrovánu do soklu, čímž je minimalizována hlučnost a ušetřen
prostor. Maximální výkon tím přichází ruku v ruce se značně větším užitným objemem a větší energetickou účinností.
1. Připojení napájení pro přístrojovou zástrčku 2. Funkční oddělovač k udržování odstupu od zdi a umožnění připojení 3. VCC kompresor
4. Protihlukový ventilátor v soklu 5. Kondenzátor 6. Odtok pro odtátou vodu

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí
velmi rychlého zmražení nabízí přístroje NoFrost mrazící výkon
v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno
teplo pomocí vertikální cirkulace ledového vzduchu a vzdušná
vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky.Uložené
potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez
námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas
s odmrazováním.

Přesného a navzájem nezávislého nastavení teplot je dosaženo
díky technologii DuoCooling s dvěma naprosto nezávisle
regulovatelnými okruhy. Mezi chladicí a mrazicí částí nedochází
k žádné cirkulační výměně vzduchu. Tím je zabráněno vzájemnému
přenosu pachů a vysoušení uskladněných potravin v chladicí části.

Zásuvky
mrazničky
jsou spojeny s vysoce
kvalitními,
hladce
běžícími teleskopickými
kolejnicemi pro snadnou
manipulaci, i při silném
naplnění. Zásuvky nabízejí
dostatek
úložného
prostoru a jsou vyrobeny
z jednoho kusu pro snadné
vyjmutí a čištění.
Výkonný cirkulační systém PowerCooling zajišťuje rychlé zchlazení čerstvě vložených potravin (ovšem
bez nežádoucího teplotního šoku pro potraviny) a udržuje rovnoměrnou teplotu v celém úložném prostoru
chladničky. Aktivní uhlíkový filtr FreshAir je integrován přímo do směrového ventilátoru, kde zbavuje
proudící vzduch pachové složky. Ve chvíli, kdy je potřeba filtr s aktivním uhlím vyměnit, je uživatel upozorněn
světelným indikátorem na ovládací elektronice.

U přístrojů Premium jsou BioFresh boxy usazeny na teleskopických
plnovýsuvech SoftTeleskopic se samočinným vtažením a jemným tlumením
uzavírání, což je při denním používání bezpečné, praktické a komfortní. Boxy
lze plně vysunout a vyjmout při otevření dveří na 90° a větším.

BioCool-Box je úložný prostor
v chladničce, kde je umožněna
regulace pasivně získané vlhkosti
vzduchu proto, aby se prodloužila
čerstvost v boxu uložené zeleniny
a ovoce. BioCool-Box lze hladce
vysunout buď na kolečkovém
systému, nebo na teleskopických
výsuvech prémiové kvality. Vlhkost
vzduchu uvnitř BioCool-Boxu lze
regulovat posuvným regulátorem.

Automatický výrobník ledu IceMaker od Liebherr s připojením na vodovod zajišťuje ledové kostky v nejlepší
kvalitě pro každou příležitost. Ať už na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty – v objemném boxu je
dostatečná zásoba ledových kostek. Integrovaný filtr na vodu zajišťuje vždy optimální kvalitu vody pro
výrobu čerstvých kostek ledu. Nutnost výměny filtru na vodu je vždy nahlášena elektronicky.

Dva vyjímatelné VarioBoxy usnadňují třídění a ukládání malých potravin, aby byly jasně
viditelné. Zarážka zásuvky zajišťuje, že VarioBoxy jsou bezpečné a nevypadají, když jsou
potraviny vyndavány.

SoftSystem zaručuje jemné zavření dveří,
i pokud jsou dveřní police zcela zaplněny a
jsou zavřeny velkou, až neúměrnou silou.
Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu
lahví nebo potravin ve dveřním prostoru,
při nadměrně intenzivním zavření dveří
uživatelem.

Pevné madlo, kvalitní vzhled a integrovaný
otevírací mechanismus zajistí uživateli vždy
snadné otevíraní dveří.

LED
osvětlení, které
je
energeticky úsporné, ekologické
a naprosto bezúdržbové, je
integrováno na zadní straně
chladniček. To zajistí nejen
příjemné osvětlení zadní části
spotřebičů, ale také vysoce
kvalitní osvětlení v celém
interiéru spotřebiče.
LED diody s dlouhou životností
zajišťují dokonalé osvětlení
interiéru. LED diody emitují
velmi málo tepla, což zajišťuje,
že čerstvé potraviny jsou vždy
optimálně uloženy. Sofistikovaný
integrovaný světelný design
zajišťuje maximální využití
vnitřního prostoru (neubírá
prosto z čisté kapacity).

Dotykový displej, který je integrován nad dveřmi
chladničky, disponuje vysokým rozlišením a kontrastem
2,4, což umožňuje přesné nastavení požadované teploty.

Multifunkční dotyková elektronika
Day-to-Day
Day-to-day program je zaměřen na každodenní potřeby uživatele. Poskytuje
optimální výkon chlazení, mražení a efektivity při standardním nastavení teploty
chladniček a mrazniček.

EnergySaver
Program EnergySaver snižuje spotřebu energie ještě vice, než ve standardním
nastavení. Chcete-li za určitých okolností ještě ušetřit další energii, teplota v
chladicí i mrazicí části se mírně zvýší. Na displeji jsou ukázány užitečné tipy
pro úsporu energie, které vám pomohou ještě více snížit náklady na elektrickou
energii. Party Program Party je ideální v rámci příprav na oslavy: funkce SuperCool
a SuperFrost jsou užitečné, při krátkodobém skladování a chlazení velkého
množství potravin. BottleTimer umožňuje velmi rychlé a řízené zchlazení nápojů.
Kromě toho, u zařízení s IceMakerem, je možné zvýšit výrobu ledu.

MaxPerformance
Program MaxPerformance umožňuje přístroji vydat maximální chladicí i mrazicí
výkon. V úložných prostorách chladniček i mrazniček lze nastavit teploty na
nejnižší úrovně.

Holiday
Program Holiday minimalizuje spotřebu energie během období, kdy jste
dlouhodobě mimo domov. Teplota ve vyprázdněné chladničce je udržována
na +15 °C, v mrazničce s uloženými potravinami na úrovni –18 °C. U přístrojů
řady BluePerformance lze všechny funkce snadno a pohodlně nastavit jemným
dotykem displeje. Vysoké rozlišení 7“ dotykového Multi- ColourDigital TFT-LCDispleje ve dveřích nabízí individuální nastavení. Přednastavené programy, jako je
„EnergySaver“, „MaxPerformance“, „Party“, nebo „Holiday“ podporují optimální
skladování potravin.

Elektronické ovládání Liebherr řady Premium
zajišťuje, že Vámi zvolená teplota v chladicí nebo
mrazicí části spotřebiče zůstává vždy do dalšího
nastavení stejná. Díky Mono-ColourDigital LCDispleji za dveřmi s dotykovou elektronikou můžete
kdykoliv zkontrolovat zvolenou teplotu ve spotřebiči.
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SBSes 8486
» Spotřeba energie za rok / 24 hod: 320 / 0,874 kWh
» Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 48
» Celková využitelná kapacita: 645 l
(Chladnička: 519 l včetně oddílu BioFresh: 132 l
včetně prostoru na víno: 153 l /
Mrazicí oddíl: 126 l)
» Hlučnost: 38 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
» Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel
/ nerezová ocel
» Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 66,5
Ovládací prvky
2,4“ ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi,
dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky,
BioFresh, mrazničky a víno
Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
Výstražný signál: vizuální a akustický
Alarm dveří: vizuální a akustický
Dětská pojistka
Chladnička s BioFresh boxy
PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s
posuvnými ﬁxátory, VarioBoxy, zásobník na vejce

A+

4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
VarioSafe
1 ﬁxní police s volitelným proﬁlem povrchu:
zvlněný proﬁl – horizontální uložení lahví / rovný
proﬁl – uložení ostatních potravin
LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
LED osvětlení BioFresh
LED osvětlení a zadní stěny
BioFresh-Plus a box na ryby a mořské plody
3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 z nichž jeden
je možné variabilně nastavit na HydroSafe nebo
DrySafe
Mrazicí oddíl
5 různě objemných boxů, z toho 2 na kolečkových
pojezdech
IceMaker pro pevné připojení vody 3/4“
Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
Zásobník na ledové kostky: 1,8 kg
LED osvětlení
Doba uložení bez proudu: 24 h
Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
2 akumulátory mrazu
Police z bezpečnostního skla
Prostor na víno
2 samostatně regulovatelné teplotní zóny mohou

být nastaveny v rozmezí
+5°C až +20°C
Dveře s tónovaným izolačním sklem s ochrannou
proti UV záření
Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes ﬁltr s
aktivním uhlím FreshAir
Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
Rošty z bukového dřeva
4 rošty, z toho 4 prezentační na teleskopických
výsuvech, z toho 2 sklopné
Přednosti vybavení
HardLine-Design
Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou
otevírání
Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu
sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
Transportní úchyty vzadu
Výškově nastavitelná zadní kolečka
Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní
kolečka vzadu
Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
Výměnná těsnění dveří
Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem
otevření dveří

» Spotřeba energie za rok / 24 hod: 460 / 1,26 kWh
» Celková využitelná kapacita: 640 l
(Chladnička: 383 l / Mrazicí oddíl: 257 l)
» Hlučnost: 42 dB(A)
» Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel /
stříbrné
» Dveře / boční stěny: bílá ( SBS 7212)
» Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 63
Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková
elektronika
Zobrazení teploty na LED displeji pro oddíly: chladničky
a mrazničky
Automatická funkce SuperCool
Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
Alarm dveří: akustický
Chladnička
PowerCooling
Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s
posuvnými ﬁxátory, zásobník na vejce
7 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
LED stropní osvětlení
2 boxy na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvech
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Přednosti vybavení
SwingLine-Design
Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou
otevírání
Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
Transportní úchyty vzadu
Výškově nastavitelná zadní kolečka
Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka
vzadu
Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo

CBNPes 4858
» Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 /
0,41 kWh
» Celková využitelná kapacita: 344 l
(Chladnička: 243 l včetně oddílu
BioFresh: 97 l / Mrazicí oddíl: 101 l)
» Hlučnost: 37 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
» Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se
SmartSteel /
» Vnější rozměry v cm (V / Š / H):
201 / 60 / 66,5
Ovládací prvky
7“ MultiColourDigital TFT-LCDisplej ve
dveřích, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky, BioFresh a mrazničky
Automatická funkce SuperCool a
SuperFrost
Výstražný signál: vizuální a akustický
Alarm dveří: vizuální a akustický
Chladnička s BioFresh boxy
PowerCooling s FreshAir Filtrem s
aktivním uhlím
Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,

VarioBoxy, zásobník na vejce
3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
1 ﬁxní police s volitelným proﬁlem
LED stropní osvětlení s funkcí stmívání,
osvětlení BioFresh, osvětlení zadní stěny
2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
variabilní nastavení buď na HydroSafe
nebo na DrySafe
Mrazicí oddíl
3 různě objemné boxy, z toho 2 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
LED osvětlení
Doba uložení bez proudu: 24 h
Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
2 akumulátory mrazu
Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
HardLine-Design
Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
Výškově nastavitelná zadní kolečka
Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
Možnost změny směru otevírání dveří
Výměnná těsnění dveří
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Mrazicí oddíl
8 různě objemných boxů, z toho 1 plato na bylinky
a bobule, VarioSpace
Doba uložení bez proudu: 20 h
Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 20 kg
Police z bezpečnostního skla

Kef 4330
K 4330

» Spotřeba energie za rok / 24 hod: 78/
0,212 kWh
» Celková využitelná kapacita: 390 l
» Hlučnost: 37 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až
+43°C)
» Dveře / boční stěny: Nerezová ocel
se SmartSteel / nerezová ocel se
SmartSteel
» Vnější rozměry v cm (V / Š / H):
185 / 60 / 66,5
Ovládací prvky
2,4“ ColourDigital TFT-LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty
Automatická funkce SuperCool
(časově omezeno)
Výstražný signál: vizuální a akustický
Alarm dveří: vizuální a akustický
Chladnička s BioCool boxy
PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
Comfort GlassLine dveřní poličky
s držákem na lahve, zásobník na
vejce

6 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
Rošt na lahve
LED stropní osvětlení
2 BioCool-boxy na SoftTelescopic
Přednosti vybavení
HardLine-Design
Hliníkové tyčové madlo
s integrovanou mechanikou otevírání
Univerzální instalace díky aktivnímu
– spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
Výškově nastavitelná zadní kolečka
Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
Možnost změny směru otevírání dveří
Výměnná těsnění dveří
Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří

70

» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
195 / 0,53 kWh
» Celková využitelná kapacita: 381 l
(Chladnička: 275 l včetně oddílu
BioFresh: 108 l / Mrazicí oddíl: 106 l)
» Hlučnost: 38 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
» Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se
SmartSteel / stříbrné
» Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 /
70 / 66,5
Ovládací prvky
2,4“ MonoColourDigital TFT-LCDisplej
za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky, BioFresh a mrazničky
Automatická funkce SuperCool
(časově omezeno)
Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
Výstražný signál: vizuální a akustický
Alarm dveří: vizuální a akustický
Chladnička s BioFresh boxy
PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím

CNef 5715
Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,
zásobník na vejce
3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
Integrovaná police na lahve
LED stropní osvětlení
2 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, 1 z nichž jeden je možné
variabilně nastavit na HydroSafe nebo
DrySafe
Mrazicí oddíl
3 různě objemné boxy, VarioSpace
Doba uložení bez proudu: 24 h
Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
HardLine-Design
Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
Výškově nastavitelná zadní kolečka
Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
Možnost změny směru otevírání dveří
Výměnná těsnění dveří

» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
183 / 0,50 kWh
» Celková využitelná kapacita: 402 l
(Chladnička: 296 l / Mrazicí oddíl:
106 l)
» Hlučnost: 38 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
» Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se
SmartSteel / stříbrné
» Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 /
70 / 66,5
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WTes 5872
SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,
zásobník na vejce
5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
Rošt na lahve
LED stropní osvětlení
1 BioCool-Box na teleskopických
výsuvech

» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
180 / 0,493 kWh
» Maximální kapacita lahví Bordeaux
(0,75 l): 178
» Celková využitelná kapacita: 496 l
» Hlučnost: 38 dB(A)
» Klimatická třída: SN-ST (+10°C až
+38°C)
Mrazicí oddíl
» Dveře / boční stěny: Izolační skleněné
3 různě objemné boxy, VarioSpace
dveře s rámem z nerezové oceli /
Doba uložení bez proudu: 24 h
nerezová ocel
Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg » Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 /
Ovládací prvky
Police z bezpečnostního skla
70 / 74,2
2,4“ MonoColourDigital TFT-LCDisplej
Přednosti
vybavení
Ovládací prvky
za dveřmi, dotyková elektronika
HardLine-Design
LC-Displej v interiéru, dotyková
Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
elektronika
chladničky a mrazničky
mechanikou otevírání
Digitální ukazatel teploty pro 3
Automatická funkce SuperCool (časově
Výškově
nastavitelná
zadní
kolečka
oddělené klimatické zóny ve vinotéce
omezeno)
Výstražný signál: vizuální a akustický
Automatická funkce SuperFrost,časově Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
Alarm dveří: akustický
řízená
Možnost
změny směru otevírání dveří Dětská pojistka
Výstražný signál: vizuální a akustický
Výměnná těsnění dveří
Alarm dveří: vizuální a akustický
Prostor na víno
Chladnička
3 teplotní zóny, může být nastavena
PowerCooling s FreshAir Filtrem
v rozmezí +5°C až +20°C
s aktivním uhlím
3 regulovatelné chladící okruhy
Comfort GlassLine dveřní poličky

Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu
přes ﬁltr s aktivním uhlím FreshAir
Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné
ventilace
LED osvětlení trvale zapnuté,
stmívatelné
Rošty z bukového dřeva
13 rošty, z toho 10 prezentační na
teleskopických výsuvech, z toho 1
prezentační rošt
Přednosti vybavení
HardLine-Design
Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
Možnost změny směru otevírání dveří
Výměnná těsnění dveří
Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zámek

» Vestavný spotřebič / pevné dveře
» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
232 / 0,633 kWh
» Celková využitelná kapacita: 233 l
(Chladnička: 176 l včetně oddílu
BioFresh: 67 l / Mrazicí oddíl: 57 l)
» Hlučnost: 34 dB(A)
» Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
» Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55
Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
Automatická funkce SuperCool
a SuperFrost, řízená množstvím
Výstražný signál: vizuální a akustický
Alarm dveří: akustický
Chladnička s BioFresh boxy
PowerCooling
Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,
dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník
na vejce, dóza na máslo
3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená

ICBN 3376
1 ﬁxní police s volitelným proﬁlem
povrchu: zvlněný proﬁl – horizontální
LED světelné sloupky na obou stranách
LED osvětlení BioFresh
2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
1 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe,
1 FlexSystem
Mrazicí oddíl
4 různě objemné boxy, z toho 1 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
IceMaker pro pevné připojení vody 3/4“
Produkce ledových kostek za 24 hodin:
0,8 kg
Zásobník na ledové kostky: 1,0 kg
LED osvětlení
Doba uložení bez proudu: 14 h
Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
2 akumulátory mrazu
Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
 Výškově nastavitelné nohy vpředu
 Možnost změny směru otevírání dveří
Přednosti vybavení
Výškově nastavitelné nohy vpředu
Možnost změny směru otevírání dveří

» Vestavný spotřebič / pevné dveře
» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
236 / 0,644 kWh
» Celková využitelná kapacita: 238 l
(Chladnička: 176 l včetně oddílu
BioFresh: 67 l / Mrazicí oddíl: 62 l)
» Hlučnost: 38 dB(A)
» Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
» Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55
Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
Automatická funkce SuperCool
Automatická funkce SuperFrost,
řízená množstvím
Výstražný signál: vizuální a akustický
Alarm dveří: akustický
Chladnička s BioFresh boxy
PowerCooling
Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,
dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník
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ICBP 3266
na vejce, dóza na máslo
3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
1 ﬁxní police s volitelným proﬁlem
povrchu: zvlněný proﬁl – horizontální
uložení lahví / rovný proﬁl – uložení
ostatních potravin
LED světelné sloupky na obou
stranách
LED osvětlení BioFresh
2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
1 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe,
1 FlexSystem
Mrazicí oddíl
3 různě objemné boxy, z toho 2 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
Podnos s víkem na ledové kostky
LED osvětlení
Doba uložení bez proudu: 15 h
Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
2 akumulátory mrazu
Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
Výškově nastavitelné nohy vpředu
Možnost změny směru otevírání dveří

» Vestavný spotřebič / pevné dveře
» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
162 / 0,442 kWh
» Celková využitelná kapacita: 261 l
(Chladnička: 204 l včetně oddílu
BioFresh: 67 l /Mrazicí oddíl: 57 l)
» Hlučnost: 34 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
» Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55
Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
Automatická funkce SuperCool
Automatická funkce SuperFrost, řízená
množstvím
Výstražný signál: vizuální a akustický
Alarm dveří: akustický

vejce, dóza na máslo
4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
VarioSafe
1 ﬁxní police s volitelným proﬁlem
povrchu: zvlněný proﬁl – horizontální
uložení lahví / rovný proﬁl – uložení
ostatních potravin
LED světelné sloupky na obou stranách
LED osvětlení BioFresh
2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
1 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe, 1
FlexSystem
Mrazicí oddíl
2 různě objemné boxy, z toho 1 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
Podnos s víkem na ledové kostky
LED osvětlení
Doba uložení bez proudu: 27 h
Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
2 akumulátory mrazu
Police z bezpečnostního skla

Chladnička s BioFresh boxy
PowerCooling
Premium GlassLine dveřní poličky
Přednosti vybavení
SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,
Výškově nastavitelné nohy vpředu
dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na Možnost změny směru otevírání dveří

» Vestavný spotřebič / pevné dveře
» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
89 / 0,24 kWh
» Celková využitelná kapacita: 301 l
(Chladnička: 301 l včetně oddílu
BioFresh: 90 l)
» Hlučnost: 35 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až
+43°C)
» Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

IKB 3560
SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,
dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník
na vejce, dóza na máslo
6 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
VarioSafe
1 ﬁxní police s volitelným proﬁlem
povrchu: zvlněný proﬁl – horizontální
uložení lahví / rovný proﬁl – uložení
ostatních potravin
LED světelné sloupky na obou
stranách
LED osvětlení BioFresh
3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
2 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe,
1 FlexSystem

» Vestavný spotřebič / pevné dveře
» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
133 / 0,363 kWh
» Celková využitelná kapacita: 301 l
(Chladnička: 301 l včetně oddílu
BioFresh: 90 l)
» Hlučnost: 37 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až
+43°C)
» Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55
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IKBP 3564
SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,
dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník
na vejce, dóza na máslo
6 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
VarioSafe
1 ﬁxní police s volitelným proﬁlem
povrchu: zvlněný proﬁl – horizontální
uložení lahví / rovný proﬁl – uložení
ostatních potravin
LED světelné sloupky na obou
stranách
LED osvětlení BioFresh
3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
2 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe,
1 FlexSystem

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
Automatická funkce SuperCool
Přednosti vybavení
Výstražný signál: vizuální a akustický Výškově nastavitelné nohy vpředu
Alarm dveří: akustický
Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
Automatická funkce SuperCool
Přednosti vybavení
Výstražný signál: vizuální a akustický Výškově nastavitelné nohy vpředu
Alarm dveří: akustický
Možnost změny směru otevírání dveří

Chladnička s BioFresh boxy
PowerCooling
Premium GlassLine dveřní poličky

Chladnička s BioFresh boxy
PowerCooling
Premium GlassLine dveřní poličky

» Vestavný spotřebič / pevné dveře
» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
160 / 0,438 kWh
» Celková využitelná kapacita: 284
l (Chladnička: 257 l včetně oddílu
BioFresh: 90 l /
» Mrazicí oddíl: 27 l)
» Hlučnost: 34 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až
+43°C)
» Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2
- 178,8 / 56 - 57 / min. 55
Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
Automatická funkce SuperCool
Výstražný signál: vizuální a akustický
Alarm dveří: akustický
Chladnička s BioFresh boxy
PowerCooling
Premium GlassLine dveřní poličky

SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,
dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník
na vejce, dóza na máslo
4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
VarioSafe
1 ﬁxní police s volitelným proﬁlem
povrchu: zvlněný proﬁl – horizontální
uložení lahví / rovný proﬁl – uložení
ostatních potravin
LED světelné sloupky na obou
stranách
LED osvětlení BioFresh
3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
2 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe,
1 FlexSystem
Mrazicí oddíl
Podnos s víkem na ledové kostky
Doba uložení bez proudu: 17 h
Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
Přednosti vybavení
Výškově nastavitelné nohy vpředu
Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
Automatická funkce SuperCool
Výstražný signál: vizuální a akustický
Alarm dveří: akustický
Chladnička s BioFresh boxy
PowerCooling
Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,

dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník
na vejce, dóza na máslo
4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
VarioSafe
1 ﬁxní police s volitelným proﬁlem
povrchu: zvlněný proﬁl – horizontální
uložení lahví / rovný proﬁl – uložení
ostatních potravin
LED světelné sloupky na obou
stranách
LED osvětlení BioFresh
3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
2 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe,
1 FlexSystem
Mrazicí oddíl
Podnos s víkem na ledové kostky
Doba uložení bez proudu: 17 h
Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
Přednosti vybavení
Výškově nastavitelné nohy vpředu
Možnost změny směru otevírání dveří

» Pevné dveře / Vestavné spotřebiče
pro integrované použití
» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
133 / 0,363 kWh
» Celková využitelná kapacita: 301 l
(Chladnička: 301 l včetně
oddílu BioFresh: 90 l)
» Hlučnost: 37 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až
+43°C)
» Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55
Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
Automatická funkce SuperCool
Výstražný signál: vizuální a akustický
Alarm dveří: akustický
Chladnička s BioFresh boxy
PowerCooling
Comfort GlassLine dveřní poličky
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» Vestavný spotřebič / pevné dveře
» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
230 / 0,63 kWh
» Celková využitelná kapacita: 284 l
(Chladnička: 257 l včetně oddílu
BioFresh: 90 l / Mrazicí oddíl: 27 l)
» Hlučnost: 37 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až
+43°C)
» Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55
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IK 3520
SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,
variabilní zásobník na vejce
6 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
LED osvětlení
3 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, 1 z nichž jeden je možné
variabilně nastavit na HydroSafe nebo
DrySafe
Přednosti vybavení
Výškově nastavitelné nohy vpředu
Možnost změny směru otevírání dveří

» Pevné dveře / Vestavné spotřebiče
pro integrované použití
» Spotřeba energie za rok / 24 hod:
117 / 0,319 kWh
» Celková využitelná kapacita: 325 l
» Hlučnost: 34 dB(A)
» Klimatická třída: SN-T (+10°C až
+43°C)
» Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55
Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
Digitální ukazatel teploty
Automatická funkce SuperCool
Chladnička s BioCool boxy
PowerCooling
Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými ﬁxátory,
variabilní zásobník na vejce
7 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
Rošt na lahve
LED osvětlení

2 BioCool-boxy na teleskopických
výsuvech
Přednosti vybavení
Výškově nastavitelné nohy vpředu
Možnost změny směru otevírání dveří

Mc TREE a. s.
Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň
Tel.: +420 286 854 368–70
Fax: +420 286 850 101
info@mctree.cz

www.mctree.cz
www.liebherr.com/cz

Oceněný design
Díky vysoce propracovanému designu našich výrobků,
jsme získali řadu mezinárodních prestižních ocenění za
design, jako jsou například ocenění Red Dot, iF Product
Design nebo Good Design.

IKP 1660

EWTdf 1653

IGN 1664

SIBP 1650

Uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH bez RP. Platnost od 1. 4. 2020. Tiskové chyby vyhrazeny.

