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Zřetelná kvalita: BioFresh
BioFresh je patentovaná technologie, která
prokazatelně zaručuje dlouhodobé potěšení z
čerstvosti. Pomocí přesně řízené teploty těsně
nad bodem mrazu v kombinaci s ideálně dáv-
kovanou vzdušnou vlhkostí, mnohé potraviny
zachovávají své nutriční hodnoty, jako jsou lid-
skému organizmu nezbytné vitaminy a minerál-
ní látky, po mnohem delší dobu, než v klasické 
chladničce. 

Profesionální kvalita
Jako specialista na chlazení a mražení nabízí
Liebherr široký sortiment profesionálního vybavení
pro komerční využití. V profesionální oblasti
jsou obzvláště vysoké nároky na perfektní
skladování garantující dokonalou čerstvost 
 potravin. Odbornost, kterou jsme vybudovali za
desetiletí působení v komerčním sektoru, se od-
ráží při každodenním používání Vašeho přístro-
je Liebherr.  

Ověřená kvalita
Proto, abyste se mohli na Vaše chladicí a  
mrazící zařízení spolehnout 24 hodin denně
365 dní v roce, testujeme každou součástku
pro dlouhodobou spolehlivost již od fáze
nápadu. Například součástky jako jsou dveřní
panty, jdou do výroby až poté, co projdou
alespoň 100.000 cyklem otevření a zavření,
což odpovídá používání více než 15 let.

 Osvědčená kvalita 
Před zabalením prochází každý spotřebič 
 r   ozsáhlým zátěžově - provozním testem kvality.
Touto procedurou projdou veškeré chladicí
technologie, a všechny mechanické a elektro-
nické součástky. Kromě toho se také provádí
vizuální kontrola pro vyloučení i nejmenších 
 nedopatření. 

Záruka kvality 
Poskytujeme dvouletou záruku na opravy, které
byly zapříčiněny vadou na materiálu nebo
provedení.

Kompresor VCC 
Moderní kompresory VCC s automatickou re-
gulací otáček nabízí dokonalý chladicí výkon
a zajišťují optimální energetickou efektivitu spo-
třebiče a snížené náklady. Jejich provoz je na-
víc mimořádně tichý, bez zapínacích rázů do
vinutí kompresoru. 

Již více než 60 let se Liebherr specializuje na výrobu vysoce kvalitních,
inovativních chladniček a mrazniček. Na počátku je návrh produktu,
pokračuje přes vývoj, výrobu a uvádění na trh. Liebherr se zaměřuje na
výrobu inovativních produktů nejvyšší kvality s nadčasovou technologií a
elegantním designem. Pravidelně realizujeme nové nápady a 
 vylepšujeme stávající technologie, abychom zajistili perfektní čerstvost a 
kvalitu potravin.

Kvalita 
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S elegantním a nadčasovým designem splňují chladničky a 
mrazničky Liebherr ty nejvyšší estetické nároky. Kvalita našich 
přístrojů může být spatřena v mnoha detailech - od vynikají-
cího zpracování nerezové oceli, přes výběr vysoce kvalitních 
materiálů, stylové vybavení interiéru a praktická GlassLine vý-
bava úložného dveřního prostoru – to vše je typické pro naše 
přístroje a odhaluje jejich kvalitu technického propracování.

Design 

Design pro každou kuchyň 
Nyní můžete zažít potěšení z toho, 
že vlastníte Vaš Liebherr výrobek, kte-
rý Vám perfektně vyhovuje.  Nabízíme 
širokou škálu modelů, s mnoha desig-
ny - klasické nerezové spotřebiče, ele-
gantní Black-Steel nebo spotřebiče 
se stylovými  skleněnými dveřmi - lze 
harmonicky sladit s každou moderní 
kuchyní.   

Design vhodný pro každoden-
ní použití
Design a funkce jdou u Liebherr ruku 
v ruce. Například, aby se  zabránilo 
otisknůtí prstů na ušlechtilé nere-
zové oceli, jsou dveře opatřeny 
 povrchovou úpravou SmartSteel. Aby 
otevírání dveří přinášelo potěšení, 
mají ergonomicky tvarované rukojeti s 
integrovanou mechanikou otevírání. A 
dále nutno zmínit, že všechny Glass-
Line poličky mají nosnost až 25 kg a 
jsou vhodné pro mytí v myčce.   

Světelný design 
Chladničky a mrazničky Liebherr jsou 
vybaveny moderním LED osvětlením. 
Když otevřete dveře interiéru, je rov-
noměrně osvětlen. LED diody jsou 
odolné, energeticky úsporné a nepro-

dukují téměř  žádné teplo. Zaměřuje-
me se pečlivě na výběr LED zdrojů s 
cílem dosáhnout  harmonie mezi inten-
zivně osvětleným a přehledným inte-
riérem, ale zároveň navodit oku laho-
dící, intenzitou neoslňující světelnou 
pohodu v interiéru vašeho spotřebiče. 

Oceněný design 
Díky vysoce propracovanému desig-
nu našich výrobků, jsme získali řadu 
mezinárodních prestižních ocenění 
za design, jako jsou například oce-
nění Red Dot, iF Product Design nebo 
Good Design.
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1954
Byl založen Liebherr
domácí spotřebiče v
Německu

2004
Inovativní LED světlo
pro úsporu energie a
efektivní osvětlení

2009
Povrchová úprava
SmartSteel snižuje
viditelnost otisků prstů
na dveřích

2015
Dveřní TipOpen- Technologie
pro kompaktní podpultovou
integraci bez použití madel

2011
SoftSystem pro
jemné zavírání dveří.

2010
DuoCooling pro vyni-
kající výkon a efektivitu
– nezávislá regulace
teplot 

1966
Představení FrostSafe
systému

1987
NoFrost  technologie 
zabraňuje tvorbě námrazy 
v úložném prostoru mraz-
ničky a automatizuje 
odmrazování výparníku

2016
BluPerformace: nová
dimenze svěžesti

1996
Patentovaná BioFresh
technologie –  systém pro 
prodloužení skladování, 
při zachování nutričních
hodnot potravin

1971
První řídící
elektronika

1993
Přechod na vybavení
bez freonů

2013
Nástup nové
generace super
úsporných spotřebičů

2006
První chladnička s
5 různými zónami
teploty

Inovativní nápady
Neustálý vývoj našich výrobků má pro nás vyso-
kou prioritu. A proto jsou ve všech našich
výrobních závodech moderní vývojová pracoviš-
tě s vysoce kvalifikovanými pracovníky.
Naším cílem je být „nejlepší ve své třídě“ a
to ve všech ohledech. A proto například jsou
Liebherr spotřebiče díky moderní elektronice v
kombinaci s optimálními chladicími a mrazícími
cykly mimořádně energeticky úsporné.  

Efektivita 
Velká část našich spotřebičů spadá do nejúspor-
nějších tříd energetické náročnosti. Naším cílem 
je vyrábět energeticky nenáročné spotřebiče s 
pohodlným ovládáním. Mnoho z našich stávají-
cích zařízení je až o 20% úspornější, než je pra-
hová hodnota požadovaná pro A +++ energe-
tické třídy.

Inovace pro ještě delší čerstvost 
Moderní chladničky a mrazničky Liebherr nabí-
zí ideální klima pro téměř všechny druhy potravin. 
Kromě klasického chladicího prostoru
nabízí Liebherr novou BioCool technologii,
která prodlužuje čerstvost ovoce a zeleniny. V
BioCool boxu je možné regulovat pasivně získa-
nou vlhkost; BioFresh úložné boxy, ve kterých
je ideální skladovací prostředí pro maso,
ryby a mléčné výrobky, ale i skvělé klima pro
zachování nutričních hodnot čerstvého ovoce
a zeleniny pomocí přesně řízené teploty a
aktivně dodávané vzdušné vlhkosti s možností
regulace; a NoFrost mrazničky, které nabízí
profesionální úroveň zmrazování a skladování
potravin až při teplotě -32°C. 

Přesvědčivé v každém detailu
U zařízení vybavených dotykovým displejem
lze všechny funkce jednoduše a pohodlně nasta-
vit. Pro individuální využití vnitřního prostoru,
jsou GlassLine skladovací police nastavitelné.
Pro uložení lahví jsou přizpůsobeny vnitřní prostory 
- v závislosti na modelu – poličkou na lahve
nebo univerzálně nastavitelnou poličkou,
která nabízí praktické řešení skladování.

Mnoho nápadů, které jsou dnes u chladniček a mrazniček  standardem 
byly poprvé vynalezeny a také realizovány Liebherrem. Například 
 zcela uzavřené mrazicí boxy, které brání úniku mrazu při otevření dveří, 
 patentovaná technologie BioFresh nebo pohodlný SoftSystem jemného 
zavírání dveří. 

Inovace
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Vysoce kvalitní materiály perfektní v každém detailu zpracování, komfort-

ní a přesná dotyková elektronika charakterizují nový BluPerformance pro-

gram. Kompaktní integrace kondenzátoru do základny spotřebiče, ve spo-

jení s přesným elektronickým ovládáním zajišťuje maximální energetickou 

účinnost, navýšení užitného objemu a lepší ergonomii v mrazničce. 

Funkce BioFresh a BioCool zajišťují dlouhodobější uchování čerstvosti

uložených potravin.  

S elegantním a nadčasovým designem, jsou spotřebiče Liebherr klenotem 

v každé kuchyni a zaručují každodenní radost z používání na mnoho let 

dopředu.

Lepší energetická účinnost

Dokonalé osvětlení

Vyšší výkon

Uživatelsky přívětivé dotykové ovládání

Super pohodlné

Vysoce kvalitní materiály

Více svěžesti a kvality
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Multifunkční
dotyková elektronika

Day-to-Day  
Day-to-day program je zaměřen na každoden-
ní 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 nápo-
jů. 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-LC-Displeje ve dveřích nabízí individuální nastavení.
Přednastavené programy, jako je „EnergySaver“, „MaxPerformance“,
„Party“, nebo „Holiday“ podporují optimální skladování potravin.
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Vitamíny pro zdravou dietu
Není třeba zdůrazňovat, že čerstvě zakoupené či skli-
zené potraviny je nutné uložit způsobem, kterým se 
dlouhodobě zachovají jejich blahodárné živiny. Život-
nost a čerstvost většiny ovoce a zeleniny lze význam-
ně prodloužit uložením do  chladničky, konkrétně do 
boxů BioFresh, pouze s výjimkou manga, banánů a 
brambor. Bylo  dokonce vědecky doloženo, že ob-
sah vitamínu C v některých potravinách během jejich 
uskladnění v BioFresh vykazoval nárůst.     

Vitamíny pro zdravou dietu
Vysoká vzdušná vlhkost dosahující až  90% a přesně 
udržovaná teplota těsně nad bodem mrazu je ideál-
ní pro dlouhodobé uložení vždy rozbaleného ovoce 
a zeleniny v boxu HydroSafe. Toto specifické mikrokli-
ma významně přispívá k zachování cenných vitamí-
nů a svěží chuti.  Naopak nízká vzdušná vlhkost a tep-
lota těsně nad bodem mrazu vytváří ideální podmínky 
pro uchovávání nutričních hodnot v mase a masných 
produktech. Zachová delikátní chuť a atraktivní vzhled 
ryb a darů moře. Toto prostředí je také ideální pro mléč-
né produkty, které udržuje čerstvé delší dobu než v pří-
padě běžné chladničky. Veškeré potraviny, které uložíte 
do boxu DrySafe, vždy pečlivě zabalte do neprodyš-
né Hydrofolie, neučinil již tak výrobce nebo jejich pro-
dejce.

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 vitamí-
ny a minerály, mnohem déle než při skladování ve standardní chladničce.

Dlouhotrvající 
čerstvost má své 
jméno: BioFresh

Více k tématu BioFresh 
pod: biofresh.liebherr.com
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Povrch SmartSteel znatelně snižuje viditelnost 
otisků prstů. Vysoce kvalitní nerezová ocel po-
vrchu SmartSteel navíc zaručuje jeho snadnou 
údržbu a odolnost vůči poškrábání.

Side-by-Side-kombinace

Díky integrovanému zavíracímu mechanismu  SoftSystem se 
dveře spotřebičů Liebherr zavírají automaticky při otevření v 
úhlu přibližně 45°. SoftSystem zaručuje jemné zavření dve-
ří, i pokud jsou dveřní police zcela zaplněny a jsou zavřeny 
velkou, až neúměrnou silou. V domácnosti jsou dveře spo-
třebiče otevřeny mnohokrát denně a musí být schopné odo-
lávat velké zátěži, proto při jejich testování simulujeme přes 
100 000 cyklů otevření a uzavření dveří pro zajištění dlou-
hé životnosti všech komponent.

Diody LED, které dokonale osvětlují vnitřek 
chladničky, nevyžadují údržbu a jsou ener-
geticky efektivní. Produkují minimální množství 
tepla, takže zaručují vždy optimální podmínky 
pro uložení čerstvých potravin. Sofistikované 
rozmístění osvětlení garantuje maximální úlož-
ný prostor (přítomnost osvětlení nesnižuje jme-
novitou kapacitu spotřebiče).

Kvalita v každém detailu

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

18

Novou kvalitu požitku zažijete s technologií 
IceMaker od Liebherr, která se stará o chlazené r
nápoje. Výrobník ledu IceMaker s vlastní nádržkou 
na vodu, nebo s připojením na vodovod vždy vytváří
pro každou příležitost dokonalé kostky ledu v nejlepší
kvalitě. Vypínatelný, plně automatický IceMaker za-
jišťuje dostatečný přísun ledových kostek. Ať už na 
jeden chlazený nápoj nebo pro velkou společnost.

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomo-
cí zmražení nabízí přístroje NoFrost od Liebherr mrazící výt -
kon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno 
teplo pomocí vertikální cirkulace ledového vzduchu a vzduš-
ná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Ulo-
žené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy 
bez námrazy. S komfortem NoFrost od Liebherr již nikdy neníbez námra

třeba ztrácet čas s odmrazováním mrazničky.

Více k tématu NoFrost pod nofrost.liebherr.com

Úložné boxy BioFresh zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu 
a ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky udržují své vitaminy, jemnou vůni a chutný vzhled vý-
razně déle než v klasické chladicí části.
Úložný box BioFresh-Plus disponuje elektronickým systémem nastavení tří teplotních úrovní, pro ještě větší flexibilitu při ukládání potravin. Pokud 
chcete do chladničky uložit ryby nebo mořské plody, lze snížit teplotu v boxu Biofresh-Plus  na -2 °C. V kombinaci s nastavením DrySafe tak zů-
stanou ryby a mořské plody podstatně delší dobu čerstvé. Nebo lze v boxu BioFresch-Plus skladovat tropické ovoce, kterému nejlépe svědčí 
teplota +6 °C a vyšší vlhkost HydroSafe. Třetí úroveň teploty je těsně nad bodem mrazu, která je například ideální pro uložení teplota 6   

zeleniny s nastavením na HydroSafe.

Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com
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Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh-Plus, mrazničky a víno

 · Automatická funkce SuperCool

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka

 

Chladnička s BioFresh boxy

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, 

zásobník na vejce

 · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · 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 a zadní stěny

 · BioFresh-Plus

 · 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, které lze variabilně nastavit na 

HydroSafe nebo DrySafe

 

Mrazicí oddíl 4

 · Celkem 5 různě objemných boxů, VarioSpace

 · IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"

 · Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg

 · Zásobník na ledové kostky: 1,5 kg

 · Doba uložení bez proudu: 25 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

 · 4 regulovatelné chladící okruhy

 · 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 bukové rošty, z toho 2 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 2 sklopné

 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke konden-

zátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu

 · Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 15

Třída energetické náročnosti: l

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 431 / 1,178 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 41

Celková využitelná kapacita: 591 l (Chladnička: 476 l / včetně oddílu BioFresh: 110 l / včetně prostoru na víno: 126 l / Mrazicí oddíl: 115 l)

Hlučnost: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121,0 / 63,0

SBSes 7165 
PremiumPlus

Side-by-Side-kombinace
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Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

 · 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, dveřní VarioBoxy, 

zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · 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 a zadní stěny

 · 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 z nichž je možné nastavit na HydroSafe nebo 

DrySafe

 

Mrazicí oddíl 4

 · 8 různě objemných boxů, z toho 7 na kolečkových pojezdech, VarioSpace

 · LED osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 20 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke konden-

zátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu

 · Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 22, 25

Třída energetické náročnosti: w 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 258 / 0,702 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 635 l (Chladnička: 367 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l / Mrazicí oddíl: 268 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,0 / 121,0 / 66,5 1

SBSes 8663 
Premium

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

 · 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, dveřní VarioBoxy, 

zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · 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 a zadní stěny

 · 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 BioFresh-boxy volitelné DrySafe nebo HydroSafe

 

Mrazicí oddíl 4

 · 9 různě objemných boxů, z toho 6 na kolečkových pojezdech, VarioSpace

 · IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"

 · Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg

 · Zásobník na ledové kostky: 1,5 kg

 · LED osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 20 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke  

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu

 · Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 22, 25

Třída energetické náročnosti: w 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 255 / 0,696 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 629 l (Chladnička: 367 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l / Mrazicí oddíl: 262 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 121,0 / 66,5 1

SBSbs 8673 
Premium

Side-by-Side-kombinace
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Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky

 · Automatické funkce SuperCool

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Chladnička

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce

 · 7 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · LED stropní osvětlení

 · 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu, oba na teleskopických výsuvech

 

Mrazicí oddíl 4

 · Celkem 8 různě objemných boxů, VarioSpace

 · Plato na bylinky a bobule

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 20 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu

 · Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Třída energetické náročnosti: v 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 359 / 0,982 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 634 l (Chladnička: 381 l / Mrazicí oddíl: 253 l)

Hlučnost: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121,0 / 63,0 1

SBSef 7242 
Comfort
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Barevné / materiálové možnosti

SBS 7242 v bílém provedení

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm (1,5cm u spotřebičů BluPerformance).

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.



Frenchdoor kombinace

Přístroj řady PremiumPlus je na obou vnitřních 
stranách vybaven integrovanými LED světel-
nými sloupky.  Speciální satinování krytu svět-
la vytváří příjemné  osvětlení. Světelné sloup-
ky navíc umožňují variabilní výškové nastavení 
skleněných poliček. Variabilní vnitřní  prostor 
se skleněnými policemi GlassLine přesvědčí 
svou elegancí a kvalitou a lze ho  kdykoliv při-
způsobit individuálním požadavkům.

Novou kvalitu požitku zažijete s  funkcí 
 IceMaker od Liebherr, která se stará o 
 chlazené nápoje. Výrobník ledu IceMaker 
s vlastní nádržkou na vodu vždy vytváří pro 
každou příležitost dokonalé kostky ledu v 
 nejlepší  kvalitě. Technologie NoFrost  udržuje 
neustále celý úložný prostor i potraviny bez 
námrazy.

Elegantní a precizní elektronika MagicEye s
moderním komfortním dotykovým ovládáním
zaručuje na stupeň přesné dodržení teploty
nastavené v chladničce i v mrazničce.
Jemnými doteky na ovládací dotykovou 
 plochu lze jednoduše a velmi pohodlně řídit 
všechny  funkce.

Průhledné a prostorné boxy BioFresh, které lze 
komfortně a bez námahy vysouvat na teleskopických 
výsuvech, zajišťují jasný přehled o uložených potravi-
nách. Boční bodové osvětlení z LED diod zajišťuje 
perfektní osvětlení průhledných boxů. Víceúčelovou 
plochu lze využít na stabilní uložení lahví, nebo po 
vložení skleněné redukční police na uložení různých 
potravin. Redukční plochy jsou vzájemně zaměnitel-
né a jsou uloženy pod sebou.

Kvalita v každém detailu
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Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveř-

mi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatické 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

 · 3 GlassLine police

 · 1 fixní police s volitelným profilem 

povrchu: zvlněný profil - horizontální 

uložení lahví / rovný profil - uložení 

ostatních potravin

 · LED světelný sloupek na obou stra-

nách a LED stropní osvětlení

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, variabilní nastavení buď na 

HydroSafe nebo na DrySafe

 

Mrazicí oddíl 4

 · 2 různě objemné dveřní boxy na 

SoftTelescopic s automatickým 

dovřením

 · IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4"

 · Produkce ledových kostek 24 hodin: 

1,3 kg

 · Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg

 · LED osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 45 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

11 kg

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným 

rozsahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 07, 08, 09, 13

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveř-

mi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatické 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

 · 3 GlassLine police

 · 1 fixní police s volitelným profilem 

povrchu: zvlněný profil - horizontální 

uložení lahví / rovný profil - uložení 

ostatních potravin

 · LED světelný sloupek na obou stra-

nách a LED stropní osvětlení

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, variabilní nastavení buď na 

HydroSafe nebo na DrySafe

 

Mrazicí oddíl 4

 · 2 různě objemné dveřní boxy na 

SoftTelescopic s automatickým 

dovřením

 · IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4"

 · Produkce ledových kostek 24 hodin: 

1,3 kg

 · Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg

 · LED osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 45 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

11 kg

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným 

rozsahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 07, 08, 09

Třída energetické náročnosti: n 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh 

Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílu BioFresh: 68 l /  

Mrazicí oddíl: 114 l)

Hlučnost: 43 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: béžová / béžová

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 203,9 / 91,0 / 61,5 

Třída energetické náročnosti: n 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh 

Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílu BioFresh: 68 l / 

Mrazicí oddíl: 114 l)

Hlučnost: 43 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel / nerezová ocel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 203,9 / 91,0 / 61,5 

CBNes 6256 
PremiumPlus

CBNbe 6256 
PremiumPlus
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CBNPes 4858



Naše chladničky s mrazničkou:
přehled
Rozsáhlý sortiment chladniček s mrazničkou Liebherr, jak kombinované

tak monoklimatické, nabízí ideální řešení téměř pro každého - bez ohledu na

požadavky a potřeby. Například náš sortiment kombinovaných chladniček s  

mrazničkou zahrnuje inovativní řešení, jako je BioFresh Plus, BioFresh nebo  

BioCool, NoFrost nebo SmartFrost. Jakmile učiníte vaši volbu, všechny naše  

zařízení jsou k dispozici s různým zařízením a přicházejí v různých velikostech  

a barvách.

BioFresh zaručuje dokonalé klima pro dlouhodobou čerstvost a svěžest potravin. Díky pokročilé 
technologii je teplota v BioFresh přesně  stabilizována těsně nad bodem mrazu, což značně 
snižuje působení mikroorganizmů. Každý úložný box může být použit samostatně a jeho individu-
ální mikroklima je vždy cíleno k uložené skupině potravin. HydroSafe s vysokou vzdušnou vlhkostí 
nebo DrySafe s nízkou vzdušnou vlhkostí. BioFresh je všestranně využitelný prostor pro zachování 
nutričních hodnot při skladování například ryb, masa, sýrů, ale i ovoce a zeleniny.

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.

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 pro-
stor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy.  
S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním.

S technologií SmartFrost se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na 
samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný 
výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výmě-
nu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno 
čistitelné. Úložné boxy i skleněné police jsou lehce vyjmutelné.
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Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin
pomocí velmi rychlého zmražení nabízí přístroje NoFrost
mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produk-
tů je odnímáno teplo pomocí vertikální cirkulace ledového
vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný pro-
stor mrazničky.Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky 
tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již

nikdy není třeba ztrácet čas s odmra zováním.

Více k tématu NoFrost pod nofrost.liebherr.com

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechti-
lá výbava GlassLine z bezpečnostního satino-
vaného skla SafetyGlass. Elegantní skleněné 
plochy GlassLine jsou velmi odolné proti rozbi-
tí i poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce 
jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celko-
vý harmonický vzhled. Obzvlášť flexibilní využití 
nabízí skleněné plochy, které jsou dělené a pod-
souvatelné.

Diody LED, které dokonale osvětlují vnitřek
chladničky, nevyžadují údržbu a jsou ener-
geticky efektivní. Produkují minimální množství 
tepla, takže zaručují vždy optimální podmínky
pro uložení čerstvých potravin.
Sofistikované rozmístění osvětlení garantuje 
maximální úložný prostor (přítomnost osvětlení 
nesnižuje jmenovitou kapacitu spotřebiče).

S technologií SmartFrost se radikálně sníží t
tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mraznič-
ky i na samotných mražených potravinách. Tím 
pádem se minimalizuje potřeba odmrazování.
Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní 
prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou 
teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou
energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hlad-
ké a tak snadno čistitelné.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
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Úložné boxy BioFresh zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých potravin. 
Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a 
mléčné výrobky udržují své vitamíny, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.

 Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

Úložný BioCool-Box s regulací úrovně pasivně získané vlhkosti pro delší čerstvost uložených potravin. 
BioCool-Box je umístěn na plynule posuvných kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a  
dokonalý přehled o  uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem 
(označeným  s ymbolem vodní kapky).

31



Kombinované chladničky

Kvalita v každém detailu

Povrch SmartSteel znatelně snižuje viditelnost 
otisků prstů. Vysoce kvalitní nerezová ocel po-
vrchu SmartSteel navíc zaručuje jeho snadnou 
údržbu a odolnost vůči poškrábání.

Ve všech mrazničkách s technologiemi NoFrost,
nebo SmartFrost mohou být díky variabilnímu pro-
storovému řešení VarioSpace úložné boxy a skle-
něné úložné police mezi nimi snadno vyjmuty a
vytvořen potřebný prostor. VarioSpace je jedno-
duché řešení, jak rychle přizpůsobit místo pro ulo-
žení objemných potravin, například několikapatro-
vého dortu, nebo celé krůty.

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 opti-
mální kvalitu vody pro výrobu čerstvých kostek ledu. 
 Nutnost výměny filtru na vodu je vždy  nahlášena 
elektronicky.

Přesné a navzájem nezávislé nastavení teplot je 
dosaženo díky technologii DuoCooling s dvěma 
naprosto nezávisle regulovatelnými okruhy. Mezi 
chladicí a mrazicí částí nedochází k žádné cir-
kulační výměně vzduchu. Tím je zabráněno vzá-
jemnému přenosu pachů, nadměrnému teplotnímu 
vlnění v úložných prostorech, vysoušení uskladně-
ných potravin v chladicí části a nežádoucímu na-
vyšování spotřeby přístroje.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
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Na vnější straně dveří chladničky se nachází
7“ dotykový MultiColourDigital TFT-LC-Displej s 
vysokým rozlišením, který umožňuje výběr nastave-
ní přístroje prostřednictvím uživatelsky přívětivé na-
bídky. Výkon spotřebiče lze přizpůsobit konkrétním 
situacím a požadavkům pomocí přednastavených 
režimů. Přídavné zabezpečení uložených potravin 
zajišťují alarmy, varovné zprávy a upomínky.

LED osvětlení boxů BioFresh se nachází ve 
vodorovné oddělovací izolační přepážce. 
Energeticky úsporné, diody LED, které nevyža-
dují údržbu, poskytují dokonalé osvětlení ote-
vřeného boxu BioFresh a zaručují tak skvělý 
přehled o uložených potravinách.

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 energetic-
kou 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
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70 70

CBNPes 5758 
Premium

CBNef 5715 
Comfort

Kombinované chladničky

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 157 / 0,430 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 381 l (Chladnička: 275 l / včetně oddílu BioFresh: 108 l / 

Mrazicí oddíl: 106 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70,0 / 66,5 1

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 195 / 0,534 kWh 1

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

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70,0 / 66,5 1

Ovládací prvky

 · 7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-

Displej ve dveřích

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená 

množstvím

 · 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, dveř-

ní VarioBoxy, zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · 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 a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

variabilní nastavení buď na HydroSafe 

nebo na DrySafe

 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

kolečkových pojezdech, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · 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 madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 04, 05, 06, 09, 10, 12, 21, 29

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital 

TFT-LC-Displej 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

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · 1 fixní police s volitelným profilem 

povrchu: zvlněný profil - horizontální 

uložení lahví / rovný profil - uložení 

ostatních potravin

 · LED stropní osvětlení 

 

 · 2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1, z nichž jeden je možné 

variabilně nastavit na HydroSafe nebo 

DrySafe
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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60 60

CBNPbs 4858 
Premium

CBNPes 4858 
Premium

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh 1

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

Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 1

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh 1

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

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 1

Ovládací prvky

 · 7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-

Displej ve dveřích

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená 

množstvím

 · 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, dveř-

ní VarioBoxy, zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · 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 a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

variabilní nastavení buď na HydroSafe 

nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

kolečkových pojezdech, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · 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 madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 

12, 21

Ovládací prvky

 · 7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-

Displej ve dveřích

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená 

množstvím

 · 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, dveř-

ní VarioBoxy, zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · 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 a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

variabilní nastavení buď na HydroSafe 

nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

kolečkových pojezdech, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · 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 madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 

12, 21
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60

Integrovaný dveřní mechanismus  SoftSystem  
zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v  
případě, že jsou dveřní poličky a přihrádky plně 
obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežá-
doucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřním 
prostoru, při nadměrně intenzivním zavření dveří 
uživatelem. K automatickému dovření dveří dojde 
po překročení úhlu přibližně 35°.

Výkonný cirkulační systém PowerCooling zajiš-
ťuje rychlé zchlazení čerstvě vložených potravin 
(ovšem bez nežádoucího teplotního šoku pro po-
traviny) a udržuje rovnoměrnou teplotu v celém 
úložném prostoru chladničky. Aktivní uhlíkový 
filtr FreshAir je integrován přímo do směrového 
ventilátoru, kde zbavuje proudící vzduch pacho-
vé složky. Ve chvíli, kdy je potřeba filtr s aktivním 
uhlím vyměnit, je uživatel upozorněn světelným in-
dikátorem na ovládací elektronice. 

CBNPgb 4855 
Premium

Kombinované chladničky

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh 1

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

Dveře / boční stěny: Sklo přední černá / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 68,5 1

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-

Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená 

množstvím

 · 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, dveřní 

VarioBoxy, zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · 1 fixní police s volitelným profilem povr-

chu: zvlněný profil - horizontální uložení 

lahví / rovný profil - uložení ostatních 

potravin

 · LED stropní osvětlení s funkcí stmívání

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

variabilní nastavení buď na HydroSafe 

nebo na DrySafe
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

kolečkových pojezdech, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · LED osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · GlassEdition

 · Zapuštěné madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 

12, 21
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Barevné / materiálové možnosti 

CBNPgw 4855 černé přední sklo

60 60

CBNef 4815 
Comfort

CBNbs 4815 
Comfort

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 186 / 0,507 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 343 l (Chladnička: 242 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / 

Mrazicí oddíl: 101 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 1

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 186 / 0,507 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 343 l (Chladnička: 242 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / 

Mrazicí oddíl: 101 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 1

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-

LC-Displej za dveřmi

 · 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

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · 1 fixní police s volitelným profilem 

povrchu: zvlněný profil - horizontální 

uložení lahví / rovný profil - uložení 

ostatních potravin

 · LED stropní osvětlení

 · 2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1x DrySafe, 1x volitelný na 

DrySafe nebo HydroSafe
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

16 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-

LC-Displej za dveřmi

 · 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

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · 1 fixní police s volitelným profilem 

povrchu: zvlněný profil - horizontální 

uložení lahví / rovný profil - uložení 

ostatních potravin

 · LED stropní osvětlení

 · 2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1x DrySafe, 1x volitelný na 

DrySafe nebo HydroSafe
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

16 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Barevné / materiálové možnosti 

CBN 4815 bílá



6060

CBef 4815 
Comfort

CB 4315 
Comfort

Kombinované chladničky

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 183 / 0,499 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 357 l (Chladnička: 242 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / 

Mrazicí oddíl: 115 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 1

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 175 / 0,478 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 319 l (Chladnička: 204 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / 

Mrazicí oddíl: 115 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 66,5 1

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-

LC-Displej za dveřmi

 · 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

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · LED stropní osvětlení

 · 2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1x DrySafe, 1x volitelný na 

DrySafe nebo HydroSafe
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 33 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

13 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-

LC-Displej za dveřmi

 · 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

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · LED stropní osvětlení

 · 2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1x DrySafe, 1x volitelný na 

DrySafe nebo HydroSafe
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 33 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

13 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Tyčové madlo s integrovanou mechani-

kou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

38

Barevné / materiálové možnosti 

CBef 4315 nerezová ocel

Barevné / materiálové možnosti 

CB 4815 bílá

70 60

CNef 5715 
Comfort

CNef 4815 
Comfort

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 183 / 0,501 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 402 l (Chladnička: 296 l / Mrazicí oddíl: 106 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70,0 / 66,51

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 174 / 0,474 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 361 l (Chladnička: 260 l / Mrazicí oddíl: 101 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 1

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-

LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický
 

Chladnička a BioCool oddílu

 · PowerCooling s FreshAir Filtrem s 

aktivním uhlím

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED stropní osvětlení

 · 1 BioCool-Box, na kolečkových pojez-

dech
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

16 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 21

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-

LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický
 

Chladnička a BioCool oddílu

 · PowerCooling s FreshAir Filtrem s 

aktivním uhlím

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED stropní osvětlení

 · 1 BioCool-Box, na kolečkových pojez-

dech
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

16 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 

12, 21

39

Barevné / materiálové možnosti 

CN 5715 bílá



6060

CNef 4015 
Comfort

CNbe 4015 
Comfort

Kombinované chladničky

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 252 / 0,688 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 356 l (Chladnička: 269 l / Mrazicí oddíl: 87 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 62,5 1

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 252 / 0,688 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 356 l (Chladnička: 269 l / Mrazicí oddíl: 87 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: béžová / béžová

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 62,5 1

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-

LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický

 

Chladnička

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED stropní osvětlení

 · 2 boxy na ovoce a zeleninu, na koleč-

kových pojezdech

 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 18 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

11 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky samovol-

nému - spodnímu vstupu vzduchu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-

LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický

 

Chladnička

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED stropní osvětlení

 · 2 boxy na ovoce a zeleninu, na koleč-

kových pojezdech

 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 18 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

11 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky samovol-

nému - spodnímu vstupu vzduchu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

40

Barevné / materiálové možnosti 

CN 4015 bílá

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

60 60

CNbs 3915 
Comfort

CNef 3535 
Comfort

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 263 / 0,718 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 340 l (Chladnička: 221 l / Mrazicí oddíl: 119 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 62,5 1

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 236 / 0,645 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 305 l (Chladnička: 218 l / Mrazicí oddíl: 87 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,7 / 60,0 / 62,5 1

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-

LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický

 

Chladnička

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED stropní osvětlení

 · 2 boxy na ovoce a zeleninu, na koleč-

kových pojezdech

 

Mrazicí oddíl 4

 · 4 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 18 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

11 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky samovol-

nému - spodnímu vstupu vzduchu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-

LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický

 

Chladnička

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED stropní osvětlení

 · 2 boxy na ovoce a zeleninu, na koleč-

kových pojezdech

 · Zásobník na vodu ve dveřích

 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 18 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

11 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky samovol-

nému - spodnímu vstupu vzduchu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Zásobník na vodu 4,7 l s filtrem Brita

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

41

Barevné / materiálové možnosti 

CNef 3915 s přední stěnou z nerezové

 oceli

CN 3915   bílá
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CNel 4813 CN 4813 

Kombinované chladničky

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 242 / 0,663 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 243 l / Mrazicí oddíl: 95 l)

Hlučnost: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: vzhled nerezové oceli / stříbrná

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 65,7 1

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 242 / 0,663 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 243 l / Mrazicí oddíl: 95 l)

Hlučnost: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 65,7 1

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveř-

mi, tlačítková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Chladnička

 · PowerCooling

 · Zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police

 · LED stropní osvětlení

 · 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 26 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Vertikální zapuštěné madlo

 · Univerzální instalace díky samovol-

nému - spodnímu vstupu vzduchu ke 

kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveř-

mi, tlačítková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Chladnička

 · PowerCooling

 · Zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police

 · LED stropní osvětlení

 · 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 26 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg

 

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Vertikální zapuštěné madlo

 · Univerzální instalace díky samovol-

nému - spodnímu vstupu vzduchu ke 

kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10
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K dispozici i jako: CNPel 4813 

A+++ (167/0,456 kWh), 40 dB(A)

K dispozici i jako: CNP 4813 

A+++ (167/0,456 kWh), 40 dB(A)

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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CNel 4313 CN 4313 

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,635 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mrazicí oddíl: 95 l)

Hlučnost: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: vzhled nerezové oceli / stříbrná

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60,0 / 65,7 1

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,635 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mrazicí oddíl: 95 l)

Hlučnost: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60,0 / 65,7 1

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveř-

mi, tlačítková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Chladnička

 · PowerCooling

 · Zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police

 · LED stropní osvětlení

 · 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 26 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg

 

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Vertikální zapuštěné madlo

 · Univerzální instalace díky samovol-

nému - spodnímu vstupu vzduchu ke 

kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveř-

mi, tlačítková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Chladnička

 · PowerCooling

 · Zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police

 · LED stropní osvětlení

 · 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 26 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg

 

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Vertikální zapuštěné madlo

 · Univerzální instalace díky samovol-

nému - spodnímu vstupu vzduchu ke 

kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

43

K dispozici i jako: CNPel 4313

A+++ (160/0,436 kWh), 40 dB(A)

K dispozici i jako: CNP 4313 

A+++ (160/0,436 kWh), 40 dB(A)



Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / 

Mrazicí oddíl: 84 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: AvocadoGreen / AvocadoGreen

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 1

Ovládací prvky

 · Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

 · Regulovatelné chladící okruhy: 1

 · CoolPlus
 

Chladnička

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s 

posuvným fixátorem, zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED osvětlení

 · 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 27 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu 

vstupu vzduchu ke kondenzátoru

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / 

Mrazicí oddíl: 84 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: FireRed / FireRed

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 1

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / 

Mrazicí oddíl: 84 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: WaterBlue / WaterBlue

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 1

Ovládací prvky

 · Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

 · Regulovatelné chladící okruhy: 1

 · CoolPlus
 

Chladnička

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s 

posuvným fixátorem, zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED osvětlení

 · 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 27 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu 

vstupu vzduchu ke kondenzátoru

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Ovládací prvky

 · Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

 · Regulovatelné chladící okruhy: 1

 · CoolPlus
 

Chladnička

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s 

posuvným fixátorem, zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED osvětlení

 · 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 27 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu 

vstupu vzduchu ke kondenzátoru

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CUag 3311 CUfr 3311 CUwb 3311 

Kombinované chladničky   

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

45



Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / 

Mrazicí oddíl: 84 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / 

stříbrná

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 1

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 191 / 0,523 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 263 l (Chladnička: 210 l / 

Mrazicí oddíl: 53 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 161,2 / 55,0 / 63,0 1

Ovládací prvky

 · Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

 · Regulovatelné chladící okruhy: 1

 · CoolPlus 

Chladnička

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s 

posuvným fixátorem, zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED osvětlení

 · 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu 

Mrazicí oddíl 4

 · Celkem 2 různě objemných boxů, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 25 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

 · Police z bezpečnostního skla 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · ergonomické tyčové madlo

 · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu 

vstupu vzduchu ke kondenzátoru

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Ovládací prvky

 · Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

 · Regulovatelné chladící okruhy: 1

 · CoolPlus
 

Chladnička

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s  

posuvným fixátorem, zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · LED osvětlení

 · 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu
 

Mrazicí oddíl 4

 · Celkem 2 různě objemných boxů, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 25 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu 

vstupu vzduchu ke kondenzátoru

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Ovládací prvky

 · Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

 · Regulovatelné chladící okruhy: 1

 · CoolPlus
 

Chladnička

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s  

posuvným fixátorem, zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED osvětlení

 · 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 27 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu 

vstupu vzduchu ke kondenzátoru

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CU 2811 CUsl 2311 CUef 3311 

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,481 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 208 l (Chladnička: 155 l / 

Mrazicí oddíl: 53 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: stříbro / stříbrná

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 137,2 / 55,0 / 63,0 1

Barevné / materiálové možnosti    

CUef 2811 s přední stěnou z nerezové oceliBarevné / materiálové možnosti CU 3311 bílá

Barevné / materiálové možnosti CU 2311 bílá

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Kombinované chladničky   
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Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-

LC-Displej za dveřmi

 · Regulovatelné chladící okruhy: 2

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatické funkce SuperCool

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický

 

Chladnička a BioCool oddílu

 · Central-PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posunvým fixátorem, 

zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police

 · Rošt na lahve

 · LED stropní osvětlení

 · 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech

 

Mrazicí oddíl 4

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 · 1 dveřní přihrádka

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Vertikální zapuštěné madlo

 · Univerzální instalace díky samovolnému 

- spodnímu vstupu vzduchu ke konden-

zátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, trans-

portní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsa-

hem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 08, 09, 21

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 270 / 0,739 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 418 l (Chladnička: 332 l / Mrazicí oddíl: 86 l)

Hlučnost: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 69,7 / 76,0 1

Barevné / materiálové možnosti      

CTN 5215 bílá

CTNef 5215 
Comfort

S naší důmyslnou Central-PowerCooling 
Technologií, je chladicí proces rychlejší a 
lépe kontrolovatelný. Studený vzduch produ-
kovaný v mrazicím oddílu prochází skrz vzdu-
chové ventily do chladničky. Dva teplotní 
senzory regulují průběh a zajišťují, že je poža-
dovaná teplota chladicí části přesně zachová-
na v celé chladničce. 

Úložný BioCool-Box s regulací úrovně pasivně 
získané vlhkosti pro delší čerstvost uložených 
potravin. BioCool-Box je umístěn na plynule 
posuvných kolečkových pojezdech, které 
zaručují pohodlné použití a  dokonalý pře-
hled o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř 
 BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulá-
torem (označeným symbolem vodní kapky).

Kombinované chladničky Central PowerCooling
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BioFresh boxy na teleskopických výsuvech zaručují perfektní mikroklima pro maximální zachování čerstvosti, 
svěžího vzhledu a hlavně nutričních hodnot uložených potravin. DrySave box s nízkou vlhkostí vzduchu je ideál-
ní pro uložení masa, ryb a mléčných produktů. Ovoce a zelenina se optimálně udržují v HydroSafe boxu s vyso-
kou vzdušnou vlhkostí. Pomocí plochého regulačního plata je možno dle potřeby měnit klimatický charak-
ter jednotlivých boxů v rozmezí DrySafe –HydroSafe (dle modelu a výbavy).

Volně stojící chladničky

Kvalita v každém detailu

LED osvětlení zadní stěny se nachází v 
 zadní části vodorovné izolační - dělicí pře-
pážky. Energeticky úsporné, ekologické 
 diody LED, které nevyžadují údržbu, posky-
tují optimální osvětlení zadní stěny chladnič-
ky, čímž  vytvářejí působivý a jednolitý světel-
ný  koncept.

Vyměnitelné antibakteriální dveřní těsnění: Dráž-
ka na vnitřní straně dveří umožňuje snadné čištění, 
nasazování či dokonce výměnu dveřního těsnění, 
například při jeho nechtěném mechanickém poško-
zení uživatelem. Těsnění disponuje speciálními anti-
bakteriálními vlastnostmi, které zabraňují usazování 
nežádoucích mikroorganismů a přispívají tak k do-
konale hygienickému uložení potravin. Těsnění je na-
vrženo tak, aby ladilo k barvám chladničky. 

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
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Výkonný cirkulační systém PowerCooling zajišťuje
rychlé zchlazení čerstvě vložených potravin (ovšem
bez nežádoucího teplotního šoku pro potraviny) a
udržuje rovnoměrnou teplotu v celém úložném prosto-
ru chladničky. Aktivní uhlíkový filtr FreshAir je inte-
grován přímo do směrového ventilátoru, kde zbavuje 
proudící vzduch pachové složky. Ve chvíli, kdy je po-
třeba filtr s aktivním uhlím vyměnit, je uživatel upozor-
něn světelným indikátorem na ovládací elektronice. 

Diody LED, které dokonale osvětlují vnitřek
chladničky, nevyžadují údržbu a jsou ener-
geticky efektivní. Produkují minimální množství 
tepla, takže zaručují vždy optimální podmínky 
pro uložení čerstvých potravin.
Sofistikované rozmístění osvětlení garantuje 
maximální úložný prostor (přítomnost osvětlení 
nesnižuje jmenovitou kapacitu spotřebiče).

Integrovaný dveřní mechanismus  SoftSystem 
zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v 
 případe, že jsou dveřní úložné přihrádky plně  
obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežá-
doucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřních 
poličkách a přihrádkách, při nadměrně intenziv-
ním zavření dveří uživatelem. K automatickému 
dovření dveří dojde po překročení úhlu  
přibližně 35°.

Vnitřní dotykový 2,4“ ColourDigital TFT-LC-
Displej:
Na vnitřní straně dveří chladničky se na-
chází vysoce kontrastní, barevný displej s 
 vysokým rozlišením, který umožňuje intuitivní 
 nastavování teploty a ovládání dalších funkcí 
přístroje.
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KBPgb 4354 
Premium

KBbs 4350 
Premium

Volně stojící chladničky

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 128 / 0,350 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 314 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l / 

Mrazicí oddíl: 24 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Černé přední sklo / stříbrná

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 68,5 1

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 90 / 0,244 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 367 l (Chladnička: 367 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 66,5 1

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-

Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · 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, dveř-

ní VarioBoxy, zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · 1 fixní police s volitelným profilem 

povrchu: zvlněný profil - horizontální 

uložení lahví / rovný profil - uložení 

ostatních potravin

 · VarioSafe

 · LED světelné sloupky na obou stranách

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic u 2 

z nichž je možné variabilní nastavení na 

HydroSafe nebo DrySafe

Mrazicí oddíl 4

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 16 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Zapuštěné madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 21

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-

Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh

 · Automatická funkce SuperCool (časově 

omezeno)

 · 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, dveř-

ní VarioBoxy, zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · 1 fixní police s volitelným profilem 

povrchu: zvlněný profil - horizontální 

uložení lahví / rovný profil - uložení 

ostatních potravin

 · VarioSafe

 · LED stropní osvětlení s funkcí stmívání

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic u 2 

z nichž je možné variabilní nastavení na 

HydroSafe nebo DrySafe

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 21
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Barevné / materiálové možnosti 

KBPgw 4354 bílé přední sklo

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Vysoce kontrastní dotykový displej o velikosti 
2,4‘‘ s velkým rozlišením je integrován za dveř-
mi a umožňuje přesné nastavení teploty.
Bezúdržbové a energeticky efektivní: LED dio-
dy s dlouhou životností zajišťují dokonalé osvět-
lení interiéru. LED osvětlení vydává velmi málo 
tepla, což zajišťuje, že čerstvé potraviny jsou 
vždy optimálně uloženy.

BioFresh boxy zaručují perfektní mikroklimatické
podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvosti a
svěžesti potravin. Při teplotě těsně nad bodem
mrazu a ideální nastavitelné vzdušné vlhkosti si
ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné produkty
udržují své nutriční hodnoty – vitamíny, minerály,
jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle, než
v klasické chladicí části.

BP 2850 
Premium

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 62 / 0,169 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 157 l (Chladnička: 157 l / včetně oddílu BioFresh: 157 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 125 / 60,0 / 66,5 1

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický

 

Chladnička s BioFresh boxy

 · Ventilátoru

 · LED osvětlení

 · 5 BioFresh-boxů

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke  

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 12, 21

Chladnička s BioFresh
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GNP 4355



Naše mrazničky: přehled
Představujeme výběr No Frost, SmartFrost nebo StopFrost - mrazničky Liebherr 

nabízejí maximální pohodlí. K dispozici jsou stojící, stolní a pultové mrazničky - 

Liebherr má vždy ten správný přístroj bez ohledu na vaše požadavky. Můžete si 

vybrat z různých velikostí a zvolit preferovanou výbavu.

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 cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mraz-
ničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem 
NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním

S technologií SmartFrost se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na 
samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný 
výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výmě-
nu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno 
čistitelné.

Moderní funkce StopFrost nabízí dvě významné výhody: Namrzání úložného prostoru a v něm 
uskladněných potravin je značně redukováno, což podstatně snižuje nároky na odmrazování. 
Kromě toho již po otevření a zavření víka truhlice nevzniká žádný podtlak. Truhlicová mraznička 
tak muže být kdykoliv opakovaně otevřena bez námahy.
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ze strany 60 ze strany 64

ze strany 65 ze strany 66

Mrazničky

Mrazničky výšky stolu Truhlicové mrazničky
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Mrazničky

Vnitřní dotykový 2,4“ ColourDigital TFT-LC-
Displej:
Na vnitřní straně dveří mrazničky se nachází 
vysoce kontrastní, barevný displej s vysokým 
rozlišením, který umožňuje například velmi  
jednoduché a intuitivní nastavování teploty.

Energeticky efektivní, výkonné a ekologické 
osvětlení LED s dlouhou životností se nachá-
zí na předělu chladničky a mrazničky, odkud 
dokonale osvětluje úložné boxy mrazničky při 
jejich vysunutí. Jakmile dojde k otevření dveří, 
diody se rozsvítí, čímž dále zdůrazní sofistiko-
vaný dojem z celého spotřebiče.

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin 
pomocí velmi rychlého zmražení až na -32°C nabízí 
přístroje NoFrost mrazící výkon v profesionální kvalitě. 
Z uložených produktů je aktivně odnímáno teplo po-
mocí cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je 
aktivně odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Ulo-
žené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají 
vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není 
třeba ztrácet čas s odmrazováním.

Kvalita v každém detailu
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S technologií SmartFrost je značně reduková-
na námraza vnitřního prostoru mrazničky i ulože-
ných potravin, proto není nutné časté odmrazo-
vání. Vnitřní strany jsou hladké a lze je snadno 
čistit. Automatická funkce SuperFrost rychle sni-
žuje teplotu až na -32°C. Díky tomu budou po-
traviny rychle zmrazeny a uchovají si tak důleži-
té nutriční látky i svou přirozenou strukturu.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Potraviny mohou být snadno přístupné s minimálním úsilím, i když jsou úložné boxy vrchovatě naplněny. Všechny boxy mrazniček  
BluPerformance jsou usazeny a pohybují se po statických kolečkových pojezdech. Pro pohodlné vyjmutí a uložení potravin se hor-
ní box při otevření naklání mírně směrem dolů – to je zvláště užitečné u vyšších spotřebičů. Pozice a velikost spodního boxu je ideál-
ní pro skladování zmrzliny, bylinek a jiných drobných potravin. Osvětlení mrazničky je kompaktně integrováno do panelu elektroniky. 
FrostSafe přispívá k dokonalému skladování – kompaktní boxy mrazničky jsou zcela uzavřené a extra hluboké, aby při otevření dveří 
nedocházelo ke zbytečné teplotní výměně mezi okolním prostorem a zmrazenými potravinami. Jídlo uvnitř tak zůstane optimálně zmra-
žené a netrpí zbytečnými teplotními výkyvy. Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru.

Indikátor provozního stavu je diskrétně integrován do dvířek přístroje, což umožňuje rychlé a snadné po-
souzení provozního stavu, i když jsou dveře mrazničky zavřené. Modré světlo signalizuje, že zařízení pracuje 
správně. V případě, že zařízení nepracuje správně, bliká červené světlo a je spuštěn zvukový signál. Při ote-
vření dveří se indikátor stavu vypne a LED světlo interiéru optimálně osvětlí úložné boxy, aby bylo například 
zřetelné, zda jsou na svém místě nebo povytažené a brání bezvadnému uzavření dveří mrazničky. Jakmile 
jsou dveře správně zavřené, indikátor provozního stavu se opět zapne.
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1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Mrazničky

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,442 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 360 l (Mrazicí oddíl: 360 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 195 / 70,0 / 75,0 1

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,404 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 312 l (Mrazicí oddíl: 312 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 175 / 70,0 / 75,0 1

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-

Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená 

množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 8 různě objemných boxů, z toho 6 na 

teleskopických výsuvech, z toho 1 na 

kolečkových pojezdech, VarioSpace

 · Podnos s víkem na ledové kostky

 · LED osvětlení

 · Indikátor provozního stavu

 · Doba uložení bez proudu: 20 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin:  

26 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Tyčové madlo s integrovanou mechani-

kou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 08, 09, 21, 22

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-

Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená 

množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 7 různě objemných boxů, z toho 5 na 

teleskopických výsuvech, z toho 1 na 

kolečkových pojezdech, VarioSpace

 · Podnos s víkem na ledové kostky

 · LED osvětlení

 · Indikátor provozního stavu

 · Doba uložení bez proudu: 20 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

24 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Tyčové madlo s integrovanou mechani-

kou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 08, 09, 21, 22

60

GNP 5255 
Premium

GNP 4655 
Premium

60 60

Barevné / materiálové možnosti 

GNP 4355 v bílá

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,458 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 268 l (Mrazicí oddíl: 268 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 66,5 1

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 154 / 0,420 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 230 l (Mrazicí oddíl: 230 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 60,0 / 66,5 1

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-

Displej za dveřmi 

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená 

množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 8 různě objemných boxů, z toho 7 na 

kolečkových pojezdech, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · LED osvětlení

 · Indikátor provozního stavu

 · Doba uložení bez proudu: 20 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 

kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mecha-

nikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 21, 22

Ovládací prvky

 · Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-

Displej za dveřmi 

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená 

množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: vizuální a akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 7 různě objemných boxů, z toho 6 na 

kolečkových pojezdech, VarioSpace

 · Podnos na ledové kostky

 · LED osvětlení

 · Indikátor provozního stavu

 · Doba uložení bez proudu: 20 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 

17 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Tyčové madlo s integrovanou mechani-

kou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 

kondenzátoru

 · Transportní madla, přední a zadní

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, 

transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným roz-

sahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 21, 22
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GNPes 4355 
Premium

GNP 3755 
Premium
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Barevné / materiálové možnosti      

GNPef 3013 s přední stěnou z nerezové oceli

GNP 3013 
Comfort

GNP 2713 
Comfort

Mrazničky

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 245 / 0,670 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 257 l (Mrazicí oddíl: 257 l)

Hlučnost: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 184,1 / 60,0 / 63,0 1

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 225 / 0,616 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 221 l (Mrazicí oddíl: 221 l)

Hlučnost: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 164 / 60,0 / 63,0 1

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Zobrazení teploty na grafickém displeji

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 8 různě objemných boxů, VarioSpace

 · Plato na bylinky a bobule

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 20 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke  

kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 22

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Zobrazení teploty na grafickém displeji

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 7 různě objemných boxů, VarioSpace

 · Plato na bylinky a bobule

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke  

kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 22

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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GNP 2313 
Comfort

GNPef 2313 
Comfort

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,563 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 185 l (Mrazicí oddíl: 185 l)

Hlučnost: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60,0 / 63,0 1

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,563 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 185 l (Mrazicí oddíl: 185 l)

Hlučnost: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60,0 / 63,0 1

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Zobrazení teploty na grafickém displeji

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 6 různě objemných boxů, VarioSpace

 · Plato na bylinky a bobule

 · Doba uložení bez proudu: 14 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke  

kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 22

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Zobrazení teploty na grafickém displeji

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 6 různě objemných boxů, VarioSpace

 · Plato na bylinky a bobule

 · Doba uložení bez proudu: 14 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

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 nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 22
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1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

GP 2733 
Comfort

GP 2433 
Comfort

Mrazničky

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,562 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 224 l (Mrazicí oddíl: 224 l)

Hlučnost: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 164,4 / 60,0 / 63,2 1

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 191 / 0,522 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 190 l (Mrazicí oddíl: 190 l)

Hlučnost: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60,0 / 63,2 1

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Zobrazení teploty na grafickém displeji

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 7 různě objemných boxů, VarioSpace

 · Doba uložení bez proudu: 28 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 22 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke  

kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Zobrazení teploty na grafickém displeji

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 6 různě objemných boxů, VarioSpace

 · Doba uložení bez proudu: 26 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 22 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · SwingLine-Design

 · Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu  

ke kondenzátoru

 · Transportní úchyty vzadu

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10

64

60 60 55

Barevné / materiálové možnosti 

GPesf 1476 s přední stěnou z nerezové oceli

Třída energetické náročnosti: s 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 100 / 0,273 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 103 l (Mrazicí oddíl: 103 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 60,2 / 62,8 1

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,413 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 103 l (Mrazicí oddíl: 103 l)

Hlučnost: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 60,2 / 62,8 1

Třída energetické náročnosti: n 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,413 kWh 1

Celková využitelná kapacita: 103 l (Mrazicí oddíl: 103 l)

Hlučnost: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 55,3 / 62,4 1

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 4 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · SwingDesign

 · Ergonomické tyčové madlo

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání 

vzduchu proudícímu ke kondenzátoru

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 4 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Doba uložení bez proudu: 23 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · SwingDesign

 · Ergonomické tyčové madlo

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání 

vzduchu proudícímu ke kondenzátoru

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 4 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Doba uložení bez proudu: 23 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · SwingDesign

 · Ergonomické tyčové madlo

 · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání 

vzduchu proudícímu ke kondenzátoru

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09

GP 1476 
Premium

GP 1376 
Premium

GP 1486 
Premium

Mrazničky výšky stolu 
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Moderní funkce StopFrost nabízí dvě významné výhody: Namrzání úložného prostoru a v něm uskladněných 
potravin je značně redukováno, což podstatně snižuje nároky na odmrazování. Kromě toho již po otevření a 
zavření víka truhlice nevzniká žádný podtlak. Truhlicová mraznička tak muže být kdykoliv opakovaně otevřena 
bez námahy.

Truhlicové mrazničky

Kvalita v každém detailu

Praktickou vlastností u truhlicových mrazniček v
řadě Premium je zabudování ovládacích a 
kontrolních funkcí do madla mrazničky pro 
správný přehled. Přesné elektronické ovládání 
zaručuje na stupeň přesné udržování nastave-
né teploty. Pomocí automatiky SuperFrost se 
potraviny zmrazují způsobem obzvláště šetr-
ným k vitamínům. (GTP 2356).

Integrované osvětlení ve víku mrazničky  
zajišťuje dokonalé osvětlení a jasný přehled o 
všech skladovaných potravinách. Kondenzá-
tor je kolem dokola hladce zapěněn do vněj-
šího pláště. Přístroj pracuje tiše s minimálními 
vibracemi. 

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
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Třída energetické náročnosti: s

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,318 kWh 

Celková využitelná kapacita: 200 l (Mrazicí oddíl: 200 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 112,9 / 75,8

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitel-

nost pomocí zapěněného výparníku i kondenzátoru

 · Vnitřní osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 100 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 23 kg

 · Odtok odtáté vody

 · Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího podno-

su - použitelný též jako odkapávací misky

 · 3 Závěsné koše jako standard, 7 dodatečně dostup-

ných

 

Přednosti vybavení

 · SwingDesign

 · Ergonomické madlo truhlicové mrazničky

 · Zámek

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 23

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 225 / 0,614 kWh

Celková využitelná kapacita: 324 l (Mrazicí oddíl: 324 l)

Hlučnost: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 112,9 / 75,8

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 209 / 0,570 kWh

Celková využitelná kapacita: 284 l (Mrazicí oddíl: 284 l)

Hlučnost: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 99,5 / 75,8

Ovládací prvky

 · Elektronické ovládací prvky v madle truhlicové  

mrazničky

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální

 

Mrazicí oddíl 4

 · Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost 

pomocí zapěněného výparníku i kondenzátoru

 · Vnitřní osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 60 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 28 kg

 · Odtok odtáté vody

 · Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího podno-

su - použitelný též jako odkapávací misky

 · 2 Závěsné koše jako standard, 8 dodatečně dostup-

ných

 

Přednosti vybavení

 · SwingDesign

 · Ergonomické madlo truhlicové mrazničky

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 23

Ovládací prvky

 · Elektronické ovládací prvky v madle truhlicové 

mrazničky

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální

 

Mrazicí oddíl 4

 · Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitel-

nost pomocí zapěněného výparníku i kondenzátoru

 · Vnitřní osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 54 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 27 kg

 · Odtok odtáté vody

 · Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího podno-

su - použitelný též jako odkapávací misky

 · 2 Závěsné koše jako standard, 5 dodatečně dostup-

ných

 

Přednosti vybavení

 · SwingDesign

 · Ergonomické madlo truhlicové mrazničky

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 23

GTP 2356 
Premium

GT 3632 
Comfort

GT 3032 
Comfort
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Naše modelové skupiny
Vestavné spotřebiče

Spotřebiče lze bez problému umístit za nábytkové dveře a 
tím je perfektně integrovat do kuchyně. Zabudováním spotře-
biče vznikne opticky jednotná kuchyňská linka. Za povšimnutí 
stojí technika montáže dveří nábytku:

Pevné uchycení dveří (1)
Dveře nábytku jsou instalovány pouze na dveře spotřebiče, 
na kterých spočívají svojí celou hmotností. Dveře nábytku 
nejsou montážně spojeny pomocí pantů s korpusem skříně.

Pohyblivé uchycení dveří (2)
Dveře nábytku jsou upevněny pomocí pantů přímo na korpus 
skříně a s dveřmi spotřebiče jsou spojeny pouze vodicí lištou. 
Při otevírání a zavírání se nábytkové dveře pohybují po této 
liště, ve vzájemném souladu se dveřmi přístroje. Hmotnost 
dveří je nesena hlavně panty korpusu.

Podstavné spotřebiče

Chladničky a mrazničky mají možnost podstavby a skrytí 
za nábytkové dveře, což umožňuje jednotný vzhled kuchyň-
ské linky. Při montáži s pevným uchycením dveří se dveře 
spotřebiče pevně spojí s dveřmi nábytkovými. Odvětrání je 
zajištěno soklem spotřebiče, takže nejsou nutné žádné vět-
rací štěrbiny v pracovní desce. Sokl Vario umožňuje přizpů-
sobení výšce a hloubce kuchyňského nábytku.

Centra čerstvosti ze strany 76

Kombinované chladničky ze strany 78

Chladničky ze strany 84 strany 85 strany 86 strany 87

Mrazničky strany 97 strany 97

Chladničky strany 95

Mrazničky strany 95

Jak najít správný vestavěný spotřebič

72

Side
by

Side

Spotřebiče Liebherr určené pro začlenění 
do Side-by-Side mají integrovaný systém 
vnějšího temperování ve stropě anebo v 
bočních stěnách. Toto temperování zamezu-
je kondenzaci vlhkosti mezi jednotlivými 

zařízeními při vnitřní teplotě 0 ° C a nižší – zejména v pří-
padě, že vzniká velký rozdíl teplot, jako například mezi 
mrazničkou a chladničkou. Různé spotřebiče Liebherr 
mohou být bez komplikací kombinovány do Side-by-Side 
(horizontálně a vertikálně). Spotřebiče i kuchyňský nábytek 
jsou plně chráněny před vnější nežádoucí kondenzací.

Vytvořte si individuální skladovací 
centrum potravin Side-by-Side 

Temperované vnější stěny na obou bocích korpusu

Temperované boční stěny umožňují u mrazniček SIGN 
(výška výklenku: 140 cm a 178 cm) umístění jiného chladí-
cího přístroje, již bez temperovaných vnějších stěn a to po 
jeho obou stranách a v jakékoli výšce výklenku. 

SIGN 3556
SIGN 3576

SIGN 2756

Možné kombinace:
BioFresh chladnička IKB 3560 +
skříňový mrazák SIGN 3576 +
vinotéka EWTgw 3583

Side-by-Side koncept
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Vestavné kombinované chladničky

Kvalita v každém detailu

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá 
výbava GlassLine z bezpečnostního satinované-
ho skla SafetyGlass. Elegantní úložné skleněné 
plochy GlassLine jsou velmi odolné proti rozbití i 
poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce 
jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový 
harmonický vzhled. Obzvlášť flexibilní využití 
nabízí skleněné odkládací plochy, které jsou 
dělené a  podsouvatelné.

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 LC-Displeji za dveřmi s dotyko-
vou elektronikou můžete kdykoliv zkontrolovat 
zvolenou teplotu ve spotřebiči.

Novou kvalitu požitku zažijete s funkcí IceMaker od 
Liebherr, která se stará o chlazené nápoje. Výrobník 
ledu IceMaker s vlastní nádržkou na vodu vždy vytváří 
pro každou příležitost dokonalé kostky ledu v nejlepší 
kvalitě. Vypínatelný, plně automatický IceMaker zajišťu-
je dostatečný přísun ledových kostek. Ať už na jeden 
chlazený nápoj nebo pro velkou společnost. Ve dvou 
Ice-boxech ve spotřebiči je vždy dostatečná zásoba 
ledových kostek v nejvyšší kvalitě pro každou příležitost. 

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
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PowerCooling zajiš-
ťuje rychlé zchlazení čerstvě vložených potra-
vin (ovšem bez nežádoucího teplotního šoku 
pro potraviny) a udržuje rovnoměrnou teplotu 
v celém úložném prostoru chladničky. Dveřní 
elektronika vypíná ventilátor, když jsou dveře 
otevřeny a tím brání nechtěné teplotní výměně 
s okolím a tak chrání potraviny i energii.

Přesné a navzájem nezávislé 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 zabrá-
něno vzájemnému přenosu pachů, nadměrnému 
teplotnímu vlnění v úložných prostorech, vysou-
šení uskladněných potravin v chladicí části a 
nežádoucímu navyšování spotřeby přístroje.

Úložné boxy BioFresh zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých potravin. 
Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a 
mléčné výrobky udržují své vitaminy, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.

Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com
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Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky

 · Automatické 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, zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police

 · LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, variabilní nastavení buď na HydroSafe 

nebo na DrySafe

 

Mrazicí oddíl 4

 · 2 různě objemné dveřní boxy na SoftTelescopic s automatickým dovřením

 · IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"

 · Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,3 kg

 · Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg

 · LED osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 40 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu

 · Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 07, 08, 09, 12, 27, 28

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh

Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílu BioFresh: 68 l / Mrazicí oddíl: 114 l)

Hlučnost: 43 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2-203,3 / 91,5 / min. 62,5

Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

ECBN 6256 
PremiumPlus

Centrum na skladování potravin určené k integraci
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Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky

 · Automatické 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, zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police

 · LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, variabilní nastavení buď na HydroSafe 

nebo na DrySafe

 

Mrazicí oddíl 4

 · 2 různě objemné dveřní boxy na SoftTelescopic s automatickým dovřením

 · IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"

 · Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,3 kg

 · Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg

 · LED osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 40 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg 

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu

 · Pevný závěs dveří vpravo: varianta -001

 · Pevný dveřní závěs vlevo: varianta -617

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 07, 08, 09, 12, 27, 28

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: m

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 410 / 1,121 kWh

Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílu BioFresh: 68 l / Mrazicí oddíl: 114 l)

Hlučnost: 42 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 / 91,5 / min. 62,5

Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

ECBN 6156 
PremiumPlus
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178 178

ICBN 3386 
Premium

ICBN 3376 
Premium

Vestavné kombinované chladničky

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

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: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

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

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveř-

mi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatické 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 na vejce, 

dóza na máslo

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · LED světelné sloupky na obou stranách

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 

BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box 

volitelný DrySafe nebo HydroSafe, 

1 FlexSystem pro rozčlenění boxu 

BioFresh

 

Mrazicí oddíl 4

 · 4 různě objemných boxů, 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

 

Zvláštní příslušenství 

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 29

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveř-

mi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatické 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 na vejce, 

dóza na máslo

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · LED světelné sloupky na obou stranách

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 

BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box 

volitelný DrySafe nebo HydroSafe, 

1 FlexSystem pro rozčlenění boxu 

BioFresh

 

Mrazicí oddíl 4

 · 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

 

Zvláštní příslušenství 

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 29
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ICBN 3324 
Comfort

ICBP 3266 
Premium

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 235 / 0,643 kWh

Celková využitelná kapacita: 237 l (Chladnička: 175 l / včetně oddílu BioFresh: 67 l / 

Mrazicí oddíl: 62 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: s#

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

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej 

za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatické funkce SuperCool

 · Automatická funkce SuperFrost, časově 

řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Chladnička s BioFresh boxy

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvným fixátorem, 

variabilní zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · LED osvětlení

 · 2 BioFresh-boxy na TelescopicRails, 1 

BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box 

volitelný DrySafe nebo HydroSafe

 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos s víkem na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 15 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin:  

10 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství 

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveř-

mi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatické 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 na vejce, 

dóza na máslo

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · VarioSafe

 · LED světelné sloupky na obou stranách

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 

BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box 

volitelný DrySafe nebo HydroSafe, 

1 FlexSystem pro rozčlenění boxu 

BioFresh

 

Mrazicí oddíl 4

 · 2 různě objemných boxů, 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

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství 

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 29
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Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Kombinované chladničky

Bezúdržbové a energeticky efektivní: LED 
diody s dlouhou životností zajišťují dokonalé 
osvětlení interiéru. 
LED diody emitují velmi málo tepla, což zajiš-
ťuje, že čerstvé potraviny jsou vždy optimálně 
uloženy. Sofistikovaný integrovaný světelný 
design zajišťuje maximální využití vnitřního pro-
storu (neubírá prostor z čisté kapacity).

Dotekový LC displej zaručuje konstantní udržo-
vání zvolené teploty. Digitální displej přesně 
zobrazuje teplotu se zaokrouhlením k nejbližší-
mu stupni. Elektronicky ovládané funkce lze 
snadno navolit a měnit pouhým dotekem. Dveř-
ní signalizace a teplotní alarm upozorní na pří-
padné problémy, např. otevřené dveře. Dětská 
pojistka zabrání nechtěným změnám nastavení.

Kvalita v každém detailu

U přístrojů Premium jsou BioFresh boxy usa-
zeny na teleskopických plnovýsuvech SoftTe-
leskopic se samočinným vtažením a jemným 
tlumením uzavírání, což je při denním používá-
ní bezpečné, praktické a komfortní. Boxy lze 
plně vysunout a vyjmout při otevření dveří na 
90° a větším.
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Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem 
zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v 
případe, že jsou dveřní přihrádky plně obsaze-
né a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucí-
mu pohybu lahví nebo potravin ve dveřních 
poličkách a přihrádkách, při nadměrně inten-
zivním zavření dveří uživatelem. K automatické-
mu dovření dveří dojde po překročení úhlu 
přibližně 35°.

Univerzální fixní police s volitelným profilem 
povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení 
lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin. 
Tento segment je použit u všech modelů Premi-
um s BioFresh.  

Úložný BioCool-Box s regulací pasivně získané vlhkosti pro delší čerstvost uložených potravin. BioCool-Box 
je umístěn na plynule posuvných kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a dokonalý pře-
hled o  uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem (označeným 
 s ymbolem vodní kapky).
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IKB 3560 
Premium

IKB 3564 
Premium

Vestavné kombinované chladničky

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

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

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,630 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-ST

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatické funkce SuperCool

 · 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

 · 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · VarioSafe

 · LED světelné sloupky na obou stranách

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic: 1 BioFresh-box DrySafe, 2 BioFresh-boxy  

volitelné DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 05, 12, 29

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatické funkce SuperCool

 · 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, SafetyGlass

 · VarioSafe

 · LED světelné sloupky na obou stranách

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic: 1 BioFresh-box DrySafe, 2 BioFresh-boxy  

volitelné DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

 

Mrazicí oddíl 4

 · 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

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

84

K dispozici i jako: IKBP 3560  

A+++ (89/0,242 kWh), 35 dB(A)
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IKB 3520 
Comfort

IKBP 2964 
Premium

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

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

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: s#

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 150 / 0,409 kWh

Celková využitelná kapacita: 248 l (Chladnička: 221 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l / 

Mrazicí oddíl: 27 l)

Hlučnost: 35 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 157,4-159 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatické funkce SuperCool

 · Výstražný signál: akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Chladnička s BioFresh boxy

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní  

zásobník na vejce

 · 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · LED osvětlení

 · 3 BioFresh-boxy na TelescopicRails: 2 BioFresh-boxy DrySafe, 1 BioFresh-boxy  

volitelné DrySafe nebo HydroSafe

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 05, 12, 29

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatické funkce SuperCool

 · 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, SafetyGlass

 · VarioSafe

 · LED světelné sloupky na obou stranách

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box volitelný 

DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

 

Mrazicí oddíl 4

 · 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

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31
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IKBP 2764 
Premium

IKBP 2760 
Premium

Vestavné kombinované chladničky

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: s#

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 140 / 0,382 kWh

Celková využitelná kapacita: 216 l (Chladnička: 196 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l / 

Mrazicí oddíl: 20 l)

Hlučnost: 34 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: s#

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 83 / 0,226 kWh

Celková využitelná kapacita: 230 l (Chladnička: 230 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l)

Hlučnost: 35 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatické funkce SuperCool

 · 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, SafetyGlass

 · VarioSafe

 · LED světelné sloupky na obou stranách

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo 

HydroSafe, 1 FlexSystem

 

Mrazicí oddíl 4

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 14 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatické funkce SuperCool

 · 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, SafetyGlass

 · VarioSafe

 · LED světelné sloupky na obou stranách

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo 

HydroSafe, 1 FlexSystem

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 05, 12, 29
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IKB 2364 
Premium

IKB 2360 
Premium

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 189 / 0,516 kWh

Celková využitelná kapacita: 181 l (Chladnička: 165 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l / 

Mrazicí oddíl: 16 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 121 / 0,329 kWh

Celková využitelná kapacita: 196 l (Chladnička: 196 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatické funkce SuperCool

 · 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, SafetyGlass

 · LED světelné sloupky na obou stranách

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo 

HydroSafe, 1 FlexSystem

 

Mrazicí oddíl 4

 · Podnos s víkem na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 13 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatické funkce SuperCool

 · Alarm dveří: akustický

 

Chladnička s BioFresh boxy

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, dveřní 

VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · LED světelné sloupky na obou stranách

 · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo 

HydroSafe, 1 FlexSystem

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 05, 12, 29
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IKBV 3264 
Premium

Vestavný prostor k ukládání potravin

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 204 / 0,558 kWh

Celková využitelná kapacita: 256 l (Chladnička: 240 l / včetně oddílu BioFresh: 66 l / 

včetně sklepního oddílu 84 l / Mrazicí oddíl: 16 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej 

za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro chladničku 

a sklepní přihrádky

 · Automatické funkce SuperCool

 · Alarm dveří: akustický

 

Chladnička s BioFresh boxy

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní 

VarioBoxy, dóza na máslo, zásobník 

na vejce

 · 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · LED osvětlení

 · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x 

DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo 

HydroSafe, 1 FlexSystem

 

Sklepní oddíl

 · Plně vysunutelný Sklepní-boxy na 

SoftTelescopic

 · Nezávisle regulovatelná teplota sklepní-

ho prostoru v rozmezí (+6°C až +14°C)

 · Vyjímatelný koš na lahve 

 

Mrazicí oddíl 4

 · Podnos s víkem na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 12 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství  

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 29
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Liebherr přináší do vašich kuchyní kousek 
nefalšovaného sklepního klimatu. Nápoje, 
konzervy, hořčice, nebo teplomilné ovoce a 
zelenina, například brambory vyžadující vyš-
ší skladovací teploty mohou být také optimál-
ně uloženy díky samostatně kontrolovatelné 
teplotě od + 6 °C do + 14 °C.

Sklepní oddíl je ideální alternativou ke spíži 
na potraviny, které jsou citlivé na chlad, jako 
jsou brambory nebo cibule.
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IKF 3510 
Comfort

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,319 kWh

Celková využitelná kapacita: 325 l (Chladnička: 325 l)

Hlučnost: 36 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatické funkce SuperCool

 

Chladnička

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce

 · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · LED osvětlení

 · Polička na teleskopických kolejnicích

 · 2 vyjímatelné košíky na láhve

 · 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04

Vestavné chladničky

Bez roštů na lahve, nebo fixní police s volitel-
ným profilem povrchu poskytuje vysouvací 
police prostor pro láhve uložené v plastové 
přepravce. Hladce se posouvající teleskopic-
ké kolejnice zajišťují snadný přístup k velkým 
zásobám chlazených nápojů. 

Vysouvací police pojme dva výměnné košíky 
na láhve, které nabízejí dostatek prostoru pro 
láhve (až 1,5 litru), nebo nápoje uložené 
v kartonových obalech. Jsou vybaveny inte-
grovanou rukojetí pro snadnou manipulaci a 
mají také nastavitelné fixátory lahví.
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Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital 

LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatické funkce SuperCool

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená 

množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Chladnička a BioCool oddílu

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvnými fixátory, 

dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník 

na vejce, dóza na máslo

 · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · VarioSafe

 · LED světelné sloupky vlevo

 · 1 BioCool-Box na TelescopicRails 

s LED osvětlením

 

Mrazicí oddíl 4

 · 4 různě objemné boxy, z toho 1 na 

kolečkových pojezdech, VarioSpace

 · IceMaker se zásobníkem na vodu

 · Zmrazovací kapacita 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

 

Zvláštní příslušenství 

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 

29

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital 

LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky

 · Automatické funkce SuperCool

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená 

množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Chladnička a BioCool oddílu

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dveřní poličky 

SafetyGlass s posuvnými fixátory, 

dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník 

na vejce, dóza na máslo

 · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · VarioSafe

 · LED světelné sloupky vlevo

 · 1 BioCool-Box na TelescopicRails 

s LED osvětlením

 

Mrazicí oddíl 4

 · 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

 

Zvláštní příslušenství 

(ze strany 116-123)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 

29

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,628 kWh

Celková využitelná kapacita: 255 l (Chladnička: 193 l / Mrazicí oddíl: 62 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 225 / 0,615 kWh

Celková využitelná kapacita: 248 l (Chladnička: 191 l / Mrazicí oddíl: 57 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

ICN 3386 
Premium

ICN 3376 
Premium
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Vestavné kombinované chladničky 



178

ICUNS 3324 
Comfort

Vestavné kombinované chladničky

Posuvné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,630 kWh

Celková využitelná kapacita: 256 l (Chladnička: 194 l / Mrazicí oddíl: 62 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Regulovatelné chladící okruhy: 1

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický
 

Chladnička a BioCool oddílu

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní 

zásobník na vejce

 · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · LED osvětlení

 · 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos s víkem na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 15 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 29, 30
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Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potra-
vin  pomocí velmi rychlého zmražení nabízí přístroje 
NoFrost mrazící  výkon v profesionální kvalitě.  
Z uložených produktů je odnímáno  teplo pomocí 
vertikálního  ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je 
odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Ulože-
né potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstáva-
jí vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy 
není třeba ztrácet čas s odmrazováním.

Úložný BioCool-Box s regulací úrovně pasiv-
ně získané vlhkosti vzduchu pro  delší čerstvost 
uložených potravin. BioCool-Box je umístěn 
na plynule posuvných kolečkových pojez-
dech, které zaručují pohodlné použití a doko-
nalý přehled o  uložených potravinách. Vlhkost 
uvnitř BioCool- Boxu lze regulovat posuvným 
regulátorem (označeným  s ymbolem vodní 
kapky).

178 178

ICUS 3324 
Comfort

ICUN 3324 
Comfort

Posuvné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 224 / 0,611 kWh

Celková využitelná kapacita: 274 l (Chladnička: 194 l / Mrazicí oddíl: 80 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,630 kWh

Celková využitelná kapacita: 256 l (Chladnička: 194 l / Mrazicí oddíl: 62 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Regulovatelné chladící okruhy: 1

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 

Chladnička a BioCool oddílu

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní 

zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police

 · LED osvětlení

 · 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech

 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Doba uložení bez proudu: 22 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 29, 30

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Regulovatelné chladící okruhy: 1

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický
 

Chladnička a BioCool oddílu

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní 

zásobník na vejce

 · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · LED osvětlení

 · 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech
 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Podnos s víkem na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 20 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

 · Police z bezpečnostního skla
 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29
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IK 3524 
Comfort

IK 3520 
Comfort

Vestavná chladnička s integrovaným příručním  
4* mrazáčkem    

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 214 / 0,584 kWh

Celková využitelná kapacita: 306 l (Chladnička: 279 l / Mrazicí oddíl: 27 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: ST

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,319 kWh

Celková využitelná kapacita: 325 l (Chladnička: 325 l)

Hlučnost: 34 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty pro chladící části

 · Automatické funkce SuperCool

 

Chladnička a BioCool oddíl

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní 

zásobník na vejce

 · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED osvětlení

 · 2 BioCool-Box, na teleskopických výsuvech

 

Mrazicí oddíl 4

 · Podnos 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

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 32

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatické funkce SuperCool

 

Chladnička a BioCool oddílu

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní 

zásobník na vejce

 · 7 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

 · Rošt na lahve

 · LED osvětlení

 · 2 BioCool-Box, na teleskopických výsuvech

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 04, 05, 12
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Vestavná monoklimatická chladnička

82-87 82-87 82-87

Pevné dveře / spotřebiče pod pracovní desku s možností 

montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 93 / 0,254 kWh

Celková využitelná kapacita: 135 l (Chladnička: 135 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55,0

Pevné dveře / spotřebiče pod pracovní desku s možností 

montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 137 / 0,374 kWh

Celková využitelná kapacita: 113 l (Chladnička: 97 l / 

Mrazicí oddíl: 16 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: N-ST

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55,0

Pevné dveře / spotřebiče pod pracovní desku s možností 

montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,404 kWh

Celková využitelná kapacita: 96 l (Mrazicí oddíl: 96 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LED-Displej za 

dveřmi

 · Zobrazení teploty chladicího prostoru na LED 

displeji

 · Automatické funkce SuperCool

 

Chladnička

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s 

posuvným fixátorem, zásobník na vejce

 · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · LED osvětlení

 · 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

 · Extra velká dveřní polička pro uložení lahví

 

Mrazicí oddíl 4

 · Podnos na ledové kostky

 · Doba uložení bez proudu: 12 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 08, 12

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LED-Displej za 

dveřmi

 · Zobrazení teploty na LED displeji

 · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 3 různě objemné boxy, VarioSpace

 · Doba uložení bez proudu: 24 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 12 kg

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 12

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LED-Displej za 

dveřmi

 · Zobrazení teploty na LED displeji

 · Automatické funkce SuperCool

 

Chladnička

 · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s 

posuvným fixátorem, zásobník na vejce

 · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, 

SafetyGlass

 · LED osvětlení

 · 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

 · Extra velká dveřní polička pro uložení lahví

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 01, 02, 12

UIK 1424 
Comfort

UIG 1323 
Comfort

UIK 1620 
Comfort

Podstavné chladničky a mraznička
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SIGN 2756

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované 

použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 241 / 0,660 kWh

Celková využitelná kapacita: 209 l (Mrazicí oddíl: 209 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / 

min. 55,0

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 9 různě objemných boxů, z toho 5 na teleskopických 

výsuvech, VarioSpace

 · IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 0,8 kg

 · Zásobník na ledové kostky: 1,5 kg

 · LED osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 14 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 11, 12

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované 

použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 244 / 0,668 kWh

Celková využitelná kapacita: 213 l (Mrazicí oddíl: 213 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / 

min. 55,0

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované 

použití

Třída energetické náročnosti: n

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 207 / 0,567 kWh

Celková využitelná kapacita: 157 l (Mrazicí oddíl: 157 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7-141,3 / 56-57 

/ min. 55,0

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 8 různě objemných boxů, z toho 6 na teleskopic-

kých výsuvech, VarioSpace

 · Podnos s víkem na ledové kostky

 · LED osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 14 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 12

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 

Mrazicí oddíl 4

 · 6 různě objemných boxů, z toho 4 na teleskopic-

kých výsuvech, VarioSpace

 · Podnos s víkem na ledové kostky

 · LED osvětlení

 · Doba uložení bez proudu: 14 h

 · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 14 kg

 · 2 akumulátory mrazu

 · Police z bezpečnostního skla

 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 08, 09, 10, 12

SIGN 3576 
Premium

SIGN 3556 
Premium

SIGN 2756 
Premium

Mrazničky určené k integraci
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Klimatizované chladničky na víno
Tyto přístroje se vyrábí v provedení výbavy GrandCru a Vinothek, pracují však na stej-
ném principu. Klimatizované chladničky na víno nabízí vždy jeden stabilní teplotní prostor 
s nastavením teploty v rozmezí +5°c až +20°C. Přístroje nabízí podobné klimatické pod-
mínky jako vinný sklep, proto jsou ideální volbou pro dlouhodobé uložení vína s potenci-
álem k lahvovému zrání. Lze je ale také využít jako velký jednoteplotní prostor pro mnoho 
lahví vína, které chcete mít připravené v podávacích teplotách, například pro velkou spole-
čenskou oslavu s předpokladem velké vinné degustace.

od straany 104

Chladničky na víno třídy Vinidor
Řada Vinidor spojuje v jednom přístroji výhody a přednosti chladniček na víno klimatizo-kl

y y
vaných a chladniček na víno temperovaných. Přístroje Vinidor nabízí dvě respektive tři 
teplotně nezávislé klimatické zóny s nezávislým nastavením teplot v rozmezí +5°C až 
+20°C pro uložení a uskladnění vína v lahvích. Například u modelu WTes 5872 lze 
dlouhodobě uchovávat současně v jednom přístroji vína červená, bílá, pravé šampaňské 
či sekty při teplotách vhodných pro lahvové zrání vína, nebo naopak vína připravená k 
degustaci v požadovaných podávacích teplotách. Vinidor využívá nejmodernější elektro-
nické řídicí a ovládací systémy, bezpečnostní a jistící prvky, přesná a spolehlivá teplotní 
čidla, antivibrační motor-kompresory a ventilátory, úložné rošty vyrobené z chemicky neo-
šetřeného dřeva, tónované termo-izolační skleněné výplně dveří s UV filtrací a také aktivní 
filtrační systémy vzduchu FreshAir.

od straany 102

99

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C



Inovativní elektronický LCD displej s dotykovým ovládáním zajišťuje nepřetržité udržování teploty v každé 
teplotní zóně. Digitální teplotní displej ukazuje přesně zvolený stupeň. Ovládání je snadné a pohodlné. Pře-
hlednost funkcí umožňuje velmi snadné a jednoduché nastavení požadovaných teplot.

Chladničky na víno

Kvalita v každém detailu

Tónované bezpečnostní sklo chladniček na 
víno garantuje základní ochranu proti UV zá-
ření pro zachování kvality vína. Praktické dveř-
ní madlo, s integrovaným otevíracím mecha-
nismem umožňuje, aby se dveře spotřebiče 
otevíraly pohodlně s minimálním úsilím. Zámek 
zabezpečí Vaše víno před nežádoucím přístu-
pem. 

Všechny spotřebiče Vinidor jsou vybaveny mo-
derní koncepcí LED osvětlení. V každé tep-
lotní zóně je samostatné LED osvětlení, které 
je integrováno buď do stropu nebo do izolač-
ních přepážek. Protože speciální LED osvětlení 
produkuje minimum tepelné energie,  mohou se 
zde prezentovat vína dlouhodobě se zapnu-
tým osvětlením. 

Při okolní teplotě +25 °C, vypnutém vnitřním osvětlení

a při vnitřní teplotě +12 °C,

Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010 
  

Tyto přístroje jsou určeny výhradně pro skladování vína.

Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy

NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

100

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Funkce SoftSystem poskytuje zvýšenou bez-
pečnost a pohodlí. Na dveřích zabudovaný 
SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří. 
Navíc se dveře otevřené v úhlu asi 35° auto-
maticky zavřou samy.

Prezentační rošt upozorňuje na vybraná vína 
a slouží k temperování již otevřených láhví.
Pomocí variabilní poličky lze také prezentovat 
až 6 láhví vína. Za nimi nebo vedle nich mo-
hou být uskladněny ležící lahve vína.

Přístroje Vinidor jsou vybaveny stabilními dřevěnými rošty, které jsou uloženy na teleskopických výsuvech. 
Ručně vyráběné rošty z přírodního dřeva jsou ideální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Rošty posky-
tují dobrý přehled a pohodlný přístup k lahvím. Pokud jsou lahve uloženy na výsuvných roštech proti sobě, lze 
plně využít kapacitu přístroje. Popisovací systém s klipy umožňuje rychlý a jasný přehled o Vaší zásobě vína. 
Klipy s popiskou mohou být jednoduše připnuty a přiloženy jak požadujete.
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WTes 5872 
Vinidor

WTes 5972 
Vinidor

Klimatizované chladničky na víno třídy Vinidor

Třída energetické náročnosti: A 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 180 / 0,493 kWh 1

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 178

Hrubý / využitelný objem: 578 / 496 l

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70,0 / 74,2 1

Třída energetické náročnosti: A 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh 1

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 211

Hrubý / využitelný objem: 593 / 516 l

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70,0 / 74,2 1

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru

 · Digitální ukazatel teploty pro 3 oddělené klimatické zóny ve vinotéce

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka

 

Prostor na víno

 · 3 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C

 · 3 regulovatelné chladící okruhy

 · 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 bukové rošty, z toho 10 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 pre-

zentační rošt

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 13, 15, 17

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru

 · Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka

 

Prostor na víno

 · 2 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C

 · 2 regulovatelné chladící okruhy

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

 · Rošty z bukového dřeva

 · 10 bukové rošty, z toho 8 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 pre-

zentační rošt

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 13, 15, 17

1   Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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WTpes 5972 
Vinidor

WTes 1672 
Vinidor

Třída energetické náročnosti: A 1

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh 1

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 155

Hrubý / využitelný objem: 593 / 516 l

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70,0 / 74,2 1

Třída energetické náročnosti: A

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 137 / 0,375 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 34

Hrubý / využitelný objem: 123 / 95 l

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 82,2 / 60,0 / 57,5

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru

 · Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka

 

Prostor na víno

 · 2 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C

 · 2 regulovatelné chladící okruhy

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

 · Rošty z bukového dřeva

 · 6 bukové rošty, z toho 5 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 2 vyjíma-

telné koše

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · nerezové tyčové madlo

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 13, 15

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru

 · Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka

 

Prostor na víno

 · 2 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C

 · 2 regulovatelné chladící okruhy

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

 · Rošty z bukového dřeva

 · 5 roštů, z toho 3 na TelescopicRails

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · nerezové tyčové madlo

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 13, 15
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WKb 4212 
Vinothek

WKb 3212 
Vinothek

Klimatizované chladničky na víno třídy Vinothek

Třída energetické náročnosti: A

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,458 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 200

Hrubý / využitelný objem: 427 / 395 l

Hlučnost: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 60,0 / 73,9

Třída energetické náročnosti: A

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 161 / 0,441 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 164

Hrubý / využitelný objem: 336 / 309 l

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 135 / 60,0 / 73,9

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka

 

Prostor na víno

 · 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C

 · 1 regulovatelný chladící okruh

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · Vnitřní osvětlení trvale zapnuté

 · Výškově nastavitelné ulozné rošty z bukového dřeva

 · 6 bukové rošty

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Ergonomické tyčové madlo černá

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 14, 15

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka

 

Prostor na víno

 · 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C

 · 1 regulovatelný chladící okruh

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · Vnitřní osvětlení trvale zapnuté

 · Výškově nastavitelné ulozné rošty z bukového dřeva

 · 4 bukové rošty

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Ergonomické tyčové madlo černá

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 14, 15
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WKb 1812 
Vinothek

WTb 4212 
Vinothek

Třída energetické náročnosti: m

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 113 / 0,307 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 66

Hrubý / využitelný objem: 145 / 134 l

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 89 / 60,0 / 61,3

Třída energetické náročnosti: A

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,460 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 200

Hrubý / využitelný objem: 427 / 395 l

Hlučnost: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 60,0 / 73,9

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka

 

Prostor na víno

 · 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C

 · 1 regulovatelný chladící okruh

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · Vnitřní osvětlení trvale zapnuté

 · Výškově nastavitelné

 · Pozinkovaná polička

 · 3 bukové rošty

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Ergonomické tyčové madlo černá

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 15, 18

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

 · Digitální ukazatel teploty

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka

 

Prostor na víno

 · 6 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +18°C

 · 1 regulovatelný chladící okruh

 · Přívod čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

 · Stabilizace vlhkosti pomocí drti z lávového kamene

 · Vnitřní osvětlení trvale zapnuté

 · Výškově nastavitelné ulozné rošty z bukového dřeva

 · 6 bukové rošty

 

Přednosti vybavení

 · HardLine-Design

 · Ergonomické tyčové madlo černá

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Výměnná těsnění dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 14, 15, 20

Temperovaná chladnička na víno třídy Vinothek
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178 122 88

Skleněné dveře / vestavné spotřebiče

Třída energetické náročnosti: A

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 165 / 0,450 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 83

Hrubý / využitelný objem: 307 / 271 l

Hlučnost: 36 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open / stříbrná

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 178 / 56 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková 

elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené zóny ve 

vinotéce

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka
 

Prostor na víno

 · 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v 

rozmezí +5°C až +20°C

 · 2 regulovatelné chladící okruhy

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s 

aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

 · Rošty z bukového dřeva

 · 10 bukové rošty, z toho 8 prezentační na teleskopic-

kých výsuvech, z toho 1 prezentační rošt
 

Přednosti vybavení

 · TipOpen

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06

Skleněné dveře / vestavné spotřebiče

Třída energetické náročnosti: A

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 153 / 0,419 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 51

Hrubý / využitelný objem: 195 / 169 l

Hlučnost: 36 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open / stříbrná

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 / 56 / min. 55,0

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montá-

že dekorační desky

Třída energetické náročnosti: A

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,397 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 30

Hrubý / využitelný objem: 117 / 97 l

Hlučnost: 36 dB(A)   · Klimatická třída: SN-ST

Technický rám dveří s izolačním sklem: připraveno pro montáž 

dveří skříně nebo čelního panelu z nerezové oceli / stříbrná

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 88 / 56 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková 

elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené zóny ve 

vinotéce

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka
 

Prostor na víno

 · 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v 

rozmezí +5°C až +20°C

 · 2 regulovatelné chladící okruhy

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s 

aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

 · Rošty z bukového dřeva

 · 6 bukové rošty, z toho 4 prezentační na teleskopic-

kých výsuvech, z toho 1 prezentační rošt
 

Přednosti vybavení

 · TipOpen

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková 

elektronika

 · Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené zóny ve 

vinotéce

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka
 

Prostor na víno

 · 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v 

rozmezí +5°C až +20°C

 · 2 regulovatelné chladící okruhy

 · 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 bukové rošty, z toho 2 prezentační na teleskopic-

kých výsuvech, z toho 1 prezentační rošt
 

Přednosti vybavení

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu

 · Možnost změny směru otevírání dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 26

EWTgw 3583 
Vinidor

EWTgb 2383 
Vinidor

EWTdf 1653 
Vinidor

Chladničky na víno třídy Vinidor určené pro vestavbu
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Dostupné od 3. čtvrtletí 2017 Dostupné od 2. čtvrtletí 2017Dostupné od 3. čtvrtletí 2017

82-87 82-87

UWT 1682 
Vinidor

UWTes 1672 
Vinidor

Spotřebiče pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: A

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 144 / 0,392 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 34

Hrubý / využitelný objem: 123 / 94 l

Hlučnost: 36 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open / stříbrná

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 58,0

Spotřebiče pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: B

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 196 / 0,535 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 34

Hrubý / využitelný objem: 123 / 94 l

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli 

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 58,0

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika

 · Digitální teplotní displej pro 2 oddělené klimatické zóny

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka

 

Prostor na víno

 · 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C

 · 2 regulovatelné chladící okruhy

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

 · Rošty z bukového dřeva

 · 5 roštů, z toho 3 na TelescopicRails

 

Přednosti vybavení

 · TipOpen

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 15

Ovládací prvky

 · Tlačítkový MonoColourDigital-Displej v interiéru, dotyková elektronika

 · Digitální teplotní displej pro 2 oddělené klimatické zóny

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka

 

Prostor na víno

 · 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C

 · 2 regulovatelné chladící okruhy

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

 · Rošty z bukového dřeva

 · 5 roštů, z toho 3 na TelescopicRails

 

Přednosti vybavení

 · nerezové tyčové madlo

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 13, 15
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WKEgw 582

 

45 45 45

Skleněné dveře / vestavné spotřebiče

Třída energetické náročnosti: m

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 18 *

Hrubý / využitelný objem: 48 / 46 l

Hlučnost: 34 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Bílé skleněné dveře bezrámové s rukojetí / stříbrná

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55,0

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková 

elektronika

 · Digitální ukazatel teploty

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka
 

Prostor na víno

 · 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C 

až +20°C

 · 1 regulovatelný chladící okruh

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s 

aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

 · Rošty z bukového dřeva

 · 3 rošty, z toho 2 na TelescopicRails
 

Přednosti vybavení

 · Dveře v funkcí TipOpen

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06

Skleněné dveře / vestavné spotřebiče

Třída energetické náročnosti: m

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 18 *

Hrubý / využitelný objem: 48 / 46 l

Hlučnost: 34 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

černé skleněné dveře bezrámové s rukojetí / stříbrná 

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55,0

Vestavné spotřebiče

Třída energetické náročnosti: A

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 130 / 0,356 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 18 *

Hrubý / využitelný objem: 48 / 46 l

Hlučnost: 32 dB(A)    ·   Klimatická třída: SN

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55,0

Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, zapuštěná 

madla / stříbrná

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková 

elektronika

 · Digitální ukazatel teploty

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka
 

Prostor na víno

 · 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C 

až +20°C

 · 1 regulovatelný chladící okruh

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s 

aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

 · Rošty z bukového dřeva

 · 3 rošty, z toho 2 na TelescopicRails
 

Přednosti vybavení

 · Dveře v funkcí TipOpen

 · Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06

Ovládací prvky

 · MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková 

elektronika

 · Digitální ukazatel teploty

 · Výstražný signál: vizuální a akustický

 · Alarm dveří: akustický

 · Dětská pojistka
 

Prostor na víno

 · 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C 

až +20°C

 · 1 regulovatelný chladící okruh

 · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s 

aktivním uhlím FreshAir

 · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

 · LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

 · Rošty z bukového dřeva

 · 3 rošty, z toho 2 na TelescopicRails
 

Přednosti vybavení

 · Zapuštěné madlo

 · Možnost změny směru otevírání dveří
 

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

 · 06, 13, 15

WKEgw 582 
GrandCru

WKEgb 582 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru

Instalace-Design a Lifestyle spotřebiče

* Max. 18 láhví Bordeaux při podélném uložení, příčné

 uložení pro vyšší láhve s přiloženými držáky   

 možné (max. 12 lahví Bordeaux).

 Dbejte prosím na vnitřní rozměry (viz montážní skica).

* Max. 18 láhví Bordeaux při podélném uložení, příčné

 uložení pro vyšší láhve s přiloženými držáky   

 možné (max. 12 lahví Bordeaux).

 Dbejte prosím na vnitřní rozměry (viz montážní skica).

* Max. 18 láhví Bordeaux při podélném uložení, příčné

 uložení pro vyšší láhve s přiloženými držáky   

 možné (max. 12 lahví Bordeaux).

 Dbejte prosím na vnitřní rozměry (viz montážní skica).
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Rozměry výklenků

Klimatické třídy

Superúsporné

Přední sání vzduchu u vestavných / podstavných přístrojů a ventilace s různými výdechy

Glosář

Rozměry výklenku pro spotřebiče určené k zabudování jsou standardizovány a vycházejí z výklenků kuchyňského nábytku. 

Poskytují informace o výšce a šířce přístroje.

Klimatické třídy vymezují minimální a maximální teplotu okolí, tedy teplotu v prostou okolo přístroje, která je  nezbytná

pro optimální provoz, tedy stabilní udržovaní požadovaných teplot uvnitř chladničky nebo mrazničky. Následující klima-

tická hodnocení byla definována (dle DIN EN ISO 15502)

Využití nejmodernější elektroniky kombinované s vysoce účinnými chladicími systémy umožňuje značce Liebherr nabízet

ve všech skupinách výrobků atraktivní a superúsporný program s přístroji v nejlepších energetických třídách. S přístroji

patřícími do energetické třídy A+++ je Liebherr na nejvyšší úrovni v úsporách energie. Liebherr však již nabízí i spotře-

biče, které mají o 20% nižší spotřebu než je mezní hodnota třídy A+++.

Vzduch pro ochlazování kompresoru a kondenzátoru vstupuje a také vystupuje z přední části přístroje, v oblasti soklu. Další 

varianta je vstupem vzduchu v oblasti soklu a jeho výstupem na horním okraji přístroje (varianty v závislosti na modelu).

Výhodou je, že není zapotřebí větrací mřížka v pracovní desce, takže instalace je snadnější a zachovává se atraktivní povr-

chová úprava v kuchyni.

1 Vestavné přístroje v kuchyňském nábytku na výšku místnosti. Čelní odvětrání v soklu. Odvětrání pomocí   

větracích štěrbin.

2  Vestavné přístroje v kuchyňském nábytku, který není na výšku místnosti. Čelní odvětrání v soklu. Odvětrání přes  

zadní stěnu kuchyňského nábytku.

3   Vestavné přístroje s čelním odvětráním a ventilací.

4   Podstavné přístroje s čelním odvětráním v soklu. Odvětrání pomocí větracích štěrbin.

5   Podstavné přístroje s čelním odvětráním a ventilací.

Dbejte prosím následujícího: Plocha všech větracích štěrbin musí být minimálně 200 cm2.

SN +10 °C až +32 °C

ST +16 °C až +38 °C

N +16 °C až +32 °C

T +16 °C až +43 °C
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Výškové regulační prvky s nezávislou nastavitelností

Vario sokl

Čtyřbodové zafixování spotřebiče

Dekorační panel / Dekorativní rámeček / Dekorativní vyrovnávací lišty 

Vyšší přístroje (pro výklenky od 140 cm a výše) jsou po obou stranách v úrovni stojné plochy soklu přístroje opatřeny 

dvěma samostatnými regulačními prvky pro výškové vyrovnání. Těmi lze doladit správné usazení a vyrovnání spotřebiče 

a zajistit jej proti naklánění. Přínosem je správné zavírání dveří, dosednutí těsnění a tím pádem efektivní provoz přístroje.

Vario sokl u vestavěných modelů UIK a UIG může být přizpůsoben na výšku a hloubku kuchyňské linky. Všechny čtyři 

polohovatelné podpěry mohou být zepředu nastaveny až o 50 mm. Větrací mřížka může být také přesunuta až o 55 mm, 

aby odpovídala přední části kuchyňské linky.

Propracovaným  konstrukčním  řešením Liebherr umožňuje velmi jednoduchou, ale zároveň velmi bezpečnou a bezpo-

ruchovou instalaci svých výrobků do vašich kuchyňských linek. Všechny spotřebiče s pevným uchycením kuchyňských 

dvířek jsou vybaveny speciálním montážním segmentem čtyřbodového uchycení jako standard. Kotvící body jsou dis-

krétně skryty. Vytváří hloubkový doraz v horní a dolní části. Toto vložení omezení zajišťuje optimální vyrovnání spotřebiče 

a umístění v jednotce. Vyšší přístroje, s výklenkem 140 cm nebo vyšším, mají také dvě výškově nastavitelné polohovací 

nohy vpředu a dva vyrovnávací pruhy na levé / pravé straně podlahové plochy. To umožňuje uživatelům optimálně umís-

tit chladničku tak, aby se dveře perfektně zavřely a je dosaženo optimálního výkonu chlazení.

Na těchto spotřebičích lze instalovat dekorační panel o tloušťce  až 4 mm, korespondující svým designem s okolním 

kuchyňským nábytkem. Je umístěn v dekorativním rámu na dvířkách spotřebiče. Pokud je váš stávající dekorační panel 

příliš malý pro nový přístroj, může být instalován s vyrovnávacími lištami, které odpovídají barvě dekorativního rámečku. 

V závislosti na rozměrech vašeho dekoračního panelu a s ohledem na designovou sladěnost celé instalace, mohou být 

použity jedna nebo dvě vyrovnávací lišty (horní a nebo spodní). Tyto lišty jsou dostupné ve třech výškách (16, 41 a 60 

mm) a v barvách (hnědá, bílá a hliník). Dekorační panely a vyrovnávací lišty jsou dostupné jako volitelné příslušenství.
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Plánujete novou kuchyň? Chcete ji dodatečně 
dovybavit nebo nahradit staré spotřebiče nový-
mi? V kompletní nabídce společnosti Liebherr 
najdete jistě ten správný spotřebič právě pro Vás.
Liebherr jako specialista na chladicí a mrazicí 
techniku Vám nabízí vysoce kvalitní spotřebiče se 
všemi výhodami nejmodernější chladicí techniky.

Schéma montáže

Včetně 3m pancéřové hadice    
3/4“ pro připojení k vodovodu

Maximální váha nábytkových    
dvířek (chladící část): 12 kg

Maximální váha nábytkových dvířek    
(mrazící část): 10 kg na zásuvku“

Pozor:     
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné 
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové 
závĕsy.

Maximální váha nábytkových dvířek   
(chladící část): 18 kg

Maximální váha nábytkových dvířek   
(mrazící část): 12 kg na zásuvku

Pozor:     
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné  
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové 
závĕsy.     
* doporučeno 560 mm

Včetně 3m pancéřové hadice 3/4“    
pro připojení k vodovodu

Maximální váha nábytkových dvířek   
(chladící část): 12 kg

Maximální váha nábytkových dvířek   
(mrazící část): 10 kg na zásuvku 

Pozor:     
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné 
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové 
závĕsy.

Včetně 3m pancéřové hadice 3/4“ pro připojení k vodovodu

(Objednací číslo. 6030 785)

Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický Ice Maker (3/4‘‘)!

Včetně 3m pancéřové hadice 3/4“ pro připojení k vodovodu. 

(Objednací číslo. 6030 785)

Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický Ice Maker (3/4‘‘)!

Maximální váha nábytkových dvířek:   
chladící část: 18 kg ; mrazící část: 12 kg na zásuvku

Pozor:      
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné  
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.  
* doporučeno 560 mm

Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický Ice Maker (3/4‘‘)!

Včetně 3m pancéřové hadice 3/4“ pro připojení k vodovodu
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Maximální váha nábytkových dvířek   
(chladící část): 18 kg

Maximální váha nábytkových dvířek   
(mrazící část): 12 kg na zásuvku

Pozor:     
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné  
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové 
závĕsy.     
* doporučeno 560 mm

Maximální váha nábytkových dvířek:    
26 kg

Pozor:      
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné  
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.  
* doporučeno 560 mm

Maximální váha nábytkových dvířek   
(chladící část): 18 kg

Maximální váha nábytkových dvířek   
(mrazící část): 12 kg na zásuvku

Pozor:     
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné  
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové 
závĕsy.     
* doporučeno 560 mm

* doporučeno 560 mm

Maximální váha nábytkových dvířek:    
22 kg

Pozor:      
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné  
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy. 
* doporučeno 560 mm

Maximální váha nábytkových dvířek:    
26 kg

Pozor:      
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné  
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy. 
* doporučeno 560 mm

Maximální váha nábytkových dvířek:    
21 kg

Pozor:      
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné  
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy. 
* doporučeno 560 mm

Maximální váha nábytkových dvířek:    
21 kg

Pozor:      
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné  
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy. 
* doporučeno 560 mm
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Schéma montáže

Maximální váha nábytkových dvířek:    
19 kg

Pozor:      
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné  
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy. 
* doporučeno 560 mm

Maximální hmotnost nábytkových    
dvířek: 10 kg.

Pozor: Montáž nábytkových dvířek na
dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.

Variabilní výška podstavce při výšce spotřebiče 820 mm:
100-170 mm, při výšce spotřebiče 870 mm: 150-220 mm
Hloubka podstavce 22-77 mm

* doporučeno 560 mm

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1816 / 19 mm

* doporučeno 560 mm

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1233 / 19 mm

* doporučeno 560 mm

** Na obrázcích je namontován rám z nerezové oceli

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 906 / 19 mm

Určeno k podstavbĕ:
Výška soklu může být zmĕnĕna až o 50 mm pomocí 
výškovĕ nastavitelných nožiček. Přívod a odvod vzduchu 
je veden soklem, a proto na pracovní ploše není nutná 
žádná větrací mřížka.

Skleněné dveře bez madla a rámu.
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 596 / 717 / 39 mm

Určeno k podstavbĕ:
Výška soklu může být zmĕnĕna až o 50 mm pomocí výš-
kovĕ nastavitelných nožiček, přívod a odvod vzduchu je 
veden soklem, na pracovní ploše proto není nutná žádná 
vĕtrací mřížka.

Prosklené dveře s nerezovým rámečkem.
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 592 / 716 / 38 mm

Prosklené dveře s nerezovým rámečkem.
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 450 / 35 mm

114

WKEes 553

[ mm ]

140

3

Pozor:
Odvětrání vždy směrem nahoru.
U vestavby je nutné mít pod pracovní
deskou větrací mřížku.

Prosklené dveře s nerezovým rámečkem.
Rozměry dveří v mm (Š / V / H):  591 / 455 / 16 mm 
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Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioCool

Chladničky BioFresh BluPerformanc
9881 126

BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioFresh 9881 124

Vestavné spotřebiče s LED světelným sloupkem na obou stranách 9881 028 

Vestavné spotřebiče s LED světelným sloupkem na obou stranách 9881 156

60 cm: Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioCool; BluPerformance chladničky  s funkcí BioFresh 9881 132

60 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioFresh 9881 130

70 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioFresh; BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioCool 9881 150

SBSbs 8673, SBSes 8663 9881 132

SBSef 7242 7112 448

CN(ef, be) 4015, CN(bs) 3915, CNef 3535 9881 074

CN(el) 4813, CN(el) 4313 9881 026

CU(ef, ag, fr, wb) 3311, CU(ef) 2811, CU(sl) 2311 9881 800

Comfort: ICBN, IKB, IKBV 7112 504

Comfort: IKF, ICUNS, ICUN, ICUS, IK 9881 030

Premium: ICN 9881 078

Box na máslo s transparentním víčkem

Nastavitelný podnos na vajíčka

VarioSafe

Kovové rošty na lahve

Pro veškeré vestavné kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky 7420 316

VarioSafe-Box napomáhá dosažení ještě přehlednějšího uspořádání uložených potravin v prostoru chladničky. Nabízí

optimální úložnou kapacitu pro uskladnění drobných potravin, menších krabiček, konzerv, nebo drobných sklenic se 

zavařeninou či hořčicí. Sestavu VarioSafe-Boxu lze umístit v různých výškových pozicích, zasunutím do oboustranných 

nosných světelných sloupků. V případě potřeby je možno sestavu VarioSafe-Boxu kapacitně zvětšit a to ve vertikální 

úrovni..

Rošt na láhve umožňuje elegantní a praktické skladování nápojů.

Podnos na vajíčka se dá zvětšit a může být nastaven do nejvhodnější velikosti podle množství uložených vajec. 

Poskytuje bezpečný prostor pro uložení až 20 kuřecích vajec nebo 28 křepelčích vajec. Je navržen tak, že vejce 

mohou být uloženy špičatější stranou dolů, což prodlužuje jejich životnost.

Pro veškeré vestavné kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky 7420 306

Stylový box na máslo je určen pro pohodlné, jednou rukou ovladatelné použití: je snadno vyjmutelný, lze ho vyndat   

pomocí víka a   snadno se otevírá. Její důkladně promyšlené rozměry umožňují uložení různých velikostí másla. Je  

nárazuvzdorná a dá se umývat v myčce. Box na máslo lze uložit na všechny police, nebo dveřní poličky Liebherr.

Volitelné příslušenství
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60 cm: Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioFresh a BioCool (kromě BP 2850) 9881 128

70 cm: Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioFresh a BioCool 7423 132

Vestavné spotřebiče BioFresh a BioCool 9881 140

Spotřebiče BluPerformance 9881 116

WTes 1672, UWTes 1672, UWT 1682, WKEgb 582, WKEgw 582, EWTdf, EWTgw, EWTgb 9881 289

Všechny ostatní vinotéky 9881 291

Při objednávání příslušenství prosím uvádějte nejenom pořadová čísla níže, ale i celé jméno přístroje a servisní číslo.

BioFresh a BioCool spotřebiče jsou organizovány tak, že je velmi jednoduché ukládat a uspořádávat potraviny pružně,

při zachování jasného přehledu. Velké i malé potraviny mohou být optimálně umístěny v prostoru chladničky. Ergonomicky

navržený interiér umožňuje separátní uložení produktů např. ovoce a zeleniny nebo podle data spotřeby. Všechny

komponenty chladniček jsou pevné, snadno čistitelné a omyvatelné v myčce.

Zabraňuje nežádoucímu přístupu. U truhlicových mrazniček a chladniček na víno Vinothek jednoduchá montáž na skříň.

Volně stojící chladničky na víno Vinidor a GrandCru jsou sériově vybaveny zámkem zabudovaným bočně ve dveřích.

Pokud by byly instalovány dvě chladničky na víno vedle sebe - Side-by-Side, je ovládání bočního zámku omezeno. V

tomto případě lze namontovat přídavný zámek dolů.

FlexSystem

FreshAir - aktivní uhlíkový filtr

Vodní filtr zajišťuje dobrou kvalitu vody v přístrojích s IceMaker nebo s IceCenter. Ovládací panel signalizuje, kdy je

třeba vodní fi ltr vyměnit.

Vodní filtr

CBNes 6256, CBNbe 6256, ECBN 6256, ECBN 6156 9881 227

Pro veškeré modely s 4* mrazicím oddílem 7420 322

Velký podnos na ledové kostky vybavený víkem pro snadný přístup při dolévání vody. Víko dobře těsní, takže lze podnos 

přemístit a uložit bez vylití tekutiny.

Podnos s víkem na ledové kostky
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GTP 2356 7431 419

GT 3632, GT 3032 7431 389

CBNef 5715, CBNPes 5758, CNef 5715 7426 078

SBSes 7165, SBSef 7242, CNef 3535, GNP 3013, GNP 2713, GNP(ef) 2313, CN(ef, be)  4015, CNbs 3915 7426 080

60 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou a mrazničky 7422 828

GP 2733, GP 2433, CN(el) 4313, CN(el) 4813 7426 356

Vestavné spotřebiče 7430 662

BluPerformance chladničky s mrazničkou a volně stojící chladničky s SoftSystem 9096 414

Jednodvéřové vestavěné spotřebiče: od výklenku 140 cm a vyšších: SIGN 2756, SIGN 3556, SIGN 3576, IK 3520,  

IK 3524, IKB 3520, IKB 3560, IKB 3564, IKBP 2760, IKBP 2764, IKBP 2964, IKBP 3560
9096 212

ECBN 6156 9096 699

ECBN 6256, a všechny ostatní vestavěné spotřebiče 9096 214

Mrazničky a mrazící části u kombinovaných chladniček jsou chráněny v případě výpadku elektrického proudu akumu-

látory mrazu. Ten se chová jako případná „rezerva mrazu“, aby se zabránilo zvyšování teploty a zmrazené potraviny

byly chráněny.

Akumulátor chladu

Zmrazovací podnos je vhodný pro zmrazování ovoce, bobulovitých plodů či bylinek jednotlivě. Nejen že tento podnos

zabraňuje, aby potraviny přimrzly k sobě, ale také zajistí, aby si zachovaly stejný tvar a tím se snadněji dávají do vaku-

ových obalů a později rozdělují na jednotlivé porce.

Zmrazovací podnos

Volně stojící: všechny kombinované chladničky s mrazničkou, mrazničky, SBS a všechny chladničky s 4* mrazicím oddílem

Vestavění: Vestavné kombinované chladničky s mrazničkoua mrazničky s NoFrost
9881 036

Truhlicové mrazničky 9881 259

ICBP, ICUS, UIG 7430 458

Třímetrová přívodní hadice na vodu pro připojení přístroje (3/4“ připojení).

Přívodní opletená hadice pro IceMaker

S tímto příslušenstvím může být tovární nastavení otevírání dveří s úhlem 115° omezeno na 90°, aby byly chráněny 

dveře spotřebiče a nebo kuchyňský povrch, když je spotřebič instalován do výklenku nebo přímo u zdi.

Omezení otevírání dveří

Všechny přístroje připojené na vodu 6030 785

Pro leštění povrchů z nerezové oceli poté co byly umyty (nepoužívat na úpravu SmartSteel).

Leštěnka na nerezovou ocel

250 ml 8409 030

Volitelné příslušenství
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WKb 4212, WKb 3212, WTb 4212 9881 263

WTes 5972, WTes 5872 7112 043

Vlhkost v GrandCru temperovaných vinotékách může být zvýšena použitím lávových kamenů.

Kovový - pozinkovaný rošt na uložení vína.

WKb 1812 7112 035

Rošt kovový - pozinkovaný

Prezentační rošt

pro rošty u WKb 1812 (obsah 2 kusů) 9086 723

pro rošty u EWTdf, EWTgb, EWTgw (obsah 2 kusů) 7420 248

popisovací klipy pro dřevěné poličky (obsah 5 kusů) 9094 559

Ručně vyrobené dřevěné rošty z přírodního, chemicky neošetřeného dřeva jsou ideálním příslušenstvím pro bezpečné

skladování lahví typu Bordeaux. Umístění lahví v opačných směrech umožňuje plné využití kapacity roštů.

Dřevěné rošty

Popisovací systém s klipy umožňuje jednoduchou orientaci a přehled ve Vašich vinných zásobách. Popisovací štítky s

klipy jsou lehce přemístitelné a vypadají velmi elegantně.

Popisovací systém s klipy

Při objednávání příslušenství prosím uvádějte nejenom pořadová čísla níže, ale i celé jméno přístroje a servisní číslo.

Vlhkost v GrandCru temperovaných vinotékách může být zvýšena použitím lávových kamenů.

Sada lávového kamene

WTb 4212 9591 517
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Spotřebiče BluPerformance 6009 158

Vinothek 9094 443

Truhlicové mrazničky 9590 835

GTP 2356 7112 317

GT 3632 7113 557

GT 3032 7112 725

Zabraňuje nežádoucímu přístupu. U truhlicových mrazniček a chladniček na víno Vinothek jednoduchá montáž na skříň.

Volně stojící chladničky na víno Vinidor a GrandCru jsou sériově vybaveny zámkem zabudovaným bočně ve dveřích.

Pokud by byly instalovány dvě chladničky na víno vedle sebe - Side-by-Side, je ovládání bočního zámku omezeno. V

tomto případě lze namontovat přídavný zámek dolů.

Zámek

Všestrannost je zvýšena použitím dalších košů. Zjednodušší se tím třídění malých zmražených potravin a umožní snadnější

přístup ke skladovaným potravinám.

Přídavný koš pro truhlice

Přívodní kabel může být od spotřebiče poměrně snadno odstraněn, případně nahrazen. Pokud je standardní délka

přívodního kabelu 2.1m nedostačující, lehce jí nahradíte přívodním napájecím kabelem v délce 3m. Vyhnete se tím

případným problémům při instalaci.

Až 3m dlouhý napájecí přívodní kabel

Pokud nejsou dočasně některé úložné boxy skříňové mrazničky s technologií NoFrost, nebo chladničky s celoprostorovou

technologií BioFresh zaplněny potravinami, mohou být nevyužité prostory přístrojů utěsněním dočasně odloučeny od

aktivně využívaných prostor a to pomocí Vario spořicí přepážky. Použitím přepážky může být spotřeba energie snížena

téměř o 50 %. Vario spořicí přepážka může být již v základní výbavě spotřebiče, nebo se může objednat jako náhradní díl.

Vario spořící přepážka

Volitelné příslušenství
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GNP 3755, GNPes 4355, SBSbs 8673, SBSes 8663 9881 805

GNP 4655, GNP 5255 9881 138

SBSef 7242, GNP 3013, GNP 2313, GNPef 2313, GNP 2713 9881 803
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Modely Side-by-Side BluPerformance, nerezová ocel 9900 004

Modely Side-by-Side BluPerformance s BlackSteel 9900 000

EWTdf 1653 9901 577

Snadno instalovatelný panel prémiové kvality z nerezové oceli umožňuje, aby spotřebič byl integrován do každé 

kuchyně. Robustní madlo z nerezové oceli je snadno připojitelné a umožňuje otevřít dveře téměř bez úsilí. Vrtané 

otvory pro madlo z nerezové oceli jsou již v rámu z nerezové oceli.

Rámeček z nerezové oceli s madlem

Podstavec Side-by-Side je k dispozici jako příslušenství a umožňuje individuální nastavení výšky Side-by-side spotřebičů 

až o 4,7 cm tak, aby  se optimálně přizpůsobily nerovným podlahovým plochám.

Side-by-Side sada pro výškové nastavení

ECBN 6256 chladicí oddíl 84“ (výška výklenku 213,4 cm) 9900 335

ECBN 6256 chladicí oddíl 80“ (výška výklenku 203,2 cm) 9900 337

ECBN 6256 mrazicí oddíl 9900 323

ECBN 6156 chladicí oddíl 84“ (výška výklenku 213,4 cm) 9900 331

ECBN 6156 chladicí oddíl 80“ (výška výklenku 203,2 cm) 9900 333

ECBN 6156 mrazicí oddíl 9900 323

Snadno instalovatelný čelní panel prémiové kvality z nerezové oceli umožňuje, aby spotřebič byl integrován do každé 

kuchyně.

Čelní panel z nerezové oceli

Při objednávání příslušenství prosím uvádějte nejenom pořadová čísla níže, ale i celé jméno přístroje a servisní číslo.

ECBN 6256 madla z nerezové oceli 9900 339

ECBN 6256 hliníková madla 9900 513

ECBN 6156 madla z nerezové oceli 9900 327

ECBN 6156 hliníková madla 9900 329

Robustní madlo z nerezové oceli je snadno připojitelné a umožňuje otevřít dveře téměř bez úsilí.

Madlo
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Kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky 7420 558

VarioBox je nápadité technické řešení dvou kapacitně odlišných dveřních poliček, které jsou vyrobeny z průhledného 

plastu. Obě poličky VarioBoxu jsou zavěšeny na robustní tyčové liště, která je z nerezové oceli. V rámci dveřního úložného 

prostoru je možné zvolit jejich vertikální polohu. VarioBoxy jsou navzájem pozičně záměnné a mají průhledné odklápěcí 

kryty, které vymezují a částečně izolují jejich úložné prostory. Vše je dokonale promyšleno. Například zásobník na 12 

vajec, nebo 250g bločky másla perfektně zapadájí do jedné či druhé úložné poličky VarioBox.

Dveřní VarioBoxy

Jemný uzavírací mechanismus SoftSystem pro optimální snadnost použití, a aby bylo zajištěno velmi jemné, tiché 

uzavření dveří, je k dispozici jako příslušenství pro zařízení s pohyblivým uchycením dveří.. Upozornění: pokud jsou 

již spotřebiče nainstalovány, dovybavení tímto jemným uzavíracím mechanismem je komplikovaný proces. Chcete-li 

správně nainstalovat jemný uzavírací mechanismus SoftSystem, je nutná minimální hloubka 560 mm. Kombinované 

chladničky s mrazničkou vyžadují samostatný jemný uzavírací mechanismus SoftSystem pro každé ze svých dveří.

SoftSystem pro vestavné spotřebiče s pohyblivým uchycením dveří

Rošt může být použit pro rozdělení 4* mrazicího oddílu na dvě úložné úrovně, které umožňují přehledné a pohodlné uklá-

dání potravin, tak i jejich snadné a rychlé nalezení a vyjmutí.

Rošt

IK 3524, IKB 3564, IKBP 2964, IKBP 2764, IKB 2364 7112 223

ICUNS, ICUS 9096 494

Volitelné příslušenství
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Instalační set pro postranní uchycení UIK 9096 126

Při objednávání příslušenství prosím uvádějte nejenom pořadová čísla níže, ale i celé jméno přístroje a servisní číslo.

Instalace a spojovací sady

Spojovací sada pro oddělené čelní jednotky Při výměně kombinované chladničky s mrazničkou na jednodvéřový spotřebič 9086 398

Připojovací sady

Připojovací sada pro spotřebiče Side-by-Side UWT 9901 647

Připojovací sada pro výměnu strany dveřního madla UWT 1682; UWTes 1672, WTes 1672 9901 651

Vyrovnávací lišty pro dekorativní panely

Kompenzační výška Hnědá
16 mm 9773 032

41 mm 9773 033

60 mm 9773 034

Kompenzační výška Bílá
16 mm 9773 035

41 mm 9773 036

60 mm 9773 037

Kompenzační výška Hliníková barva
16 mm 9773 050

41 mm 9773 051

60 mm 9773 052

Displej z EWT
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Skupina Liebherr

Široký sortiment výrobků
Liebherr má nejen kvalitní výrobky a služby, ale také dobrou pověst i 

v mnoha dalších odvětvích, do kterých patří například široká nabídka 

domácích spotřebičů, letectví, přepravní systémy, obráběcí stroje a 

námořní jeřáby.

Mimořádné výhody pro zákazníky
Se svojí technickou dokonalostí a uznávanou kvalitou nabízejí výrobky

Liebherr svým zákazníkům maximální výhody a praktické použití.

Nejmodernější technologie
Společnost Liebherr si zakládá na kvalitě svých výrobků, a proto přikládá 

význam každé produktové oblasti, jejím komponentům a klíčové techno-

logii. Důležité moduly a komponenty si Liebherr vyvíjí a vyrábí zcela sám

(například celý pohon a řídící prvky pro stavební stroje).

Světový a nezávislý
Pan Hans Liebherr založil rodinnou společnost Liebherr v roce 1949. Od

té doby se společnost postupně rozrostla na skupinu více něž 130 firem

nacházejících se na všech kontinentech s více než 41.000 zaměstnanci.

Skupinu zastřešuje společnost Liebherr-International AG se sídlem v

Bulle ve Švýcarsku. Rodina Liebherr je jediným vlastníkem společnosti.
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Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň,
tel: +420 255 717 440, +420 602 360 120

e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz


