Skupina Liebherr
Nejmodernější technologie

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.

Společnost Liebherr si zakládá na kvalitě svých výrobků, a proto přikládá
význam každé produktové oblasti, jejím komponentům a klíčové technologii. Důležité moduly a komponenty si Liebherr vyvíjí a vyrábí zcela sám
(například celý pohon a řídící prvky pro stavební stroje).

Mimořádné výhody pro zákazníky

Světový a nezávislý

Se svojí technickou dokonalostí a uznávanou kvalitou nabízejí výrobky
Liebherr svým zákazníkům maximální výhody a praktické použití.

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 42.000 zaměstnanci.
Skupinu zastřešuje společnost Liebherr-International AG se sídlem v Bulle
ve Švýcarsku. Rodina Liebherr je jediným vlastníkem společnosti.

Chladničky
a mrazničky
2018

Tiskové chyby a změna cen vyhrazena. Ceny jsou orientační, nezávazné.
Tištěno v Německu společností. Schirmer Medien 7943266-12 / 03.2018

Široký sortiment výrobků
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Mimořádně úsporné co do spotřeby energie
XXX 1234

XXX

XXX L

XXX L

Energetická účinnost byla a je u společnosti Liebherr ústředním tématem,
které hraje významnou roli již při navrhování nových spotřebičů.
Přesné elektronické řídicí jednotky v kombinaci s optimalizovanými
chladicími komponenty, používání vysoce izolačních materiálů a vysoce
účinných kompresorů zajišťují nejlepší energetickou účinnost našich
spotřebičů.
Společnost Liebherr tak nastavuje nové standardy i v současném sortimentu chladniček a mrazniček a nabízí atraktivní program spotřebičů
ve třídách energetické účinnosti A+ až A+++ / –20 %.

XXX dB
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Kvalita
Již více než 60 let se Liebherr specializuje na výrobu vysoce kvalitních,
inovativních chladniček a mrazniček. Na počátku je návrh produktu,
dále vývoj, výroba 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.
Zřetelná kvalita: BioFresh

Osvědčená kvalita

BioFresh je patentovaná technologie, která
prokazatelně zaručuje dlouhodobé potěšení z
čerstvosti. Pomocí přesně řízené teploty těsně
nad bodem mrazu v kombinaci s ideálně dávkovanou vzdušnou vlhkostí, si většina potravin
zachovává své nutriční hodnoty, vitaminy a
minerály nezbytné pro lidský organismus po
mnohem delší dobu, než je tomu u běžných
chladniček.

Před zabalením prochází každý spotřebič
rozsáhlým zátěžově – provozním testem kvality. Tímto testem projdou jak veškeré chladící
technologie, tak i mechanické a eletronické
součástky. Kromě toho se také provádí vizuální
kontrola pro vyloučení pro vyloučení i těch
nejmenších chyb.

Profesionální kvalita

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

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

Záruka kvality

Kompresor VCC
Moderní kompresory VCC s automatickou
regulací otáček nabízí dokonalý chladicí výkon
a zajišťují optimální energetickou efektivitu spotřebiče a snížené náklady. Jejich provoz je navíc
mimořádně tichý, bez zapínacích rázů do vinutí
kompresoru.

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.
Součástky typu dveřní panty jdou do výroby
až poté, co projdou alespoň 100.000 cyklem
otevření a zavření, což odpovídá době používání více než 15 let.
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Design
S elegantním a nadčasovým designem splňují chladničky a
mrazničky Liebherr ty nejvyšší estetické nároky. Kvalitu našich
spotřebičů můžete spatřit v mnoha detailech – od vynikajícího
zpracování nerezové oceli, přes výběr vysoce kvalitních materiálů, stylového vybavení interiéru až po praktickou GlassLine
výbavu úložného dveřního prostoru – to vše je typické pro naše
přístroje a odhaluje jejich kvalitu technického propracování.
Design pro každou kuchyň
Nyní můžete zažít potěšení z toho,
že vlastníte Vaš Liebherr výrobek,
který Vám perfektně vyhovuje.
Nabízíme širokou škálu modelů, s
mnoha designy – klasické nerezové
spotřebiče, elegantní Black-Steel
nebo spotřebiče se stylovými skleněnými dveřmi – lze harmonicky
sladit s každou moderní kuchyní.

Design vhodný pro
každodenní použití
Design a funkce jdou u Liebherr ruku
v ruce. Například, aby se zabránilo
otisknůtí prstů na ušlechtilé nerezové
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
GlassLine poličky mají nosnost až
30 kg a jsou vhodné pro mytí v
myčce.

LED zdrojů s cílem dosáhnout harmonie mezi intenzivně osvětleným a
přehledným interiérem, ale zároveň
navodit oku lahodící, intenzitou neoslňující světelnou pohodu v interiéru
vašeho spotřebiče.

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

Světelný design
Chladničky a mrazničky Liebherr
jsou vybaveny moderním LED osvětlením. Když otevřete dveře interiéru,
je rovnoměrně osvětlen. LED diody
jsou odolné, energeticky úsporné
a neprodukují téměř žádné teplo.
Zaměřujeme se pečlivě na výběr
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Inovace
Mnoho nápadů, které jsou dnes u chladniček a mrazniček standardem, byly poprvé vynalezeny a také realizovány Liebherrem.
Jedná se například o zcela uzavřené mrazicí boxy, které brání
úniku mrazu při otevření dveří, patentovaná technologie BioFresh
nebo pohodlný SoftSystem jemného zavírání dveří.
Inovativní nápady

Inovace pro ještě delší čerstvost

Neustálý vývoj našich výrobků má pro
nás vysokou prioritu, a proto jsou ve všech
našich výrobních závodech moderní vývojová pracoviště s vysoce kvalifikovanými
pracovníky. Naším cílem je být ve všech
směrech „nejlepší ve své třídě“. Na základě
této naší snahy a za použití moderní elektroniky v kombinaci s optimálními chladícími
a mrazícími cykly jsou naše spotřebiče
Liebherr mimořádně energeticky úsporné.

Moderní chladničky a mrazničky Liebherr
nabízí 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 získanou
vlhkost; BioFresh úložné boxy, které nabízí
jak ideální skladovací prostředí pro maso,
ryby a mléčné výrobky, tak 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.

Efektivita
Velká část našich spotřebičů spadá do
nejúspornějších tříd energetické náročnosti.
Naším cílem je vyrábět energeticky nenáročné spotřebiče s pohodlným ovládáním.
Mnoho z našich stávajících zařízení je až o
20 % úspornější, než je minimální požadovaná hodnota pro A +++ energetické třídy.

Přesvědčivé v každém detailu
U zařízení vybavených dotykovým displejem lze všechny funkce jednoduše a
pohodlně nastavit. 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.
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Byl založen Liebherr
domácí spotřebiče
v Německu

Představení FrostSafe
systému

První řídící
elektronika

NoFrost technologie
zabraňuje tvorbě námrazy
v úložném prostoru mrazničky a automatizuje
odmrazování výparníku

Přechod na vybavení
bez freonů

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

Inovativní LED světlo
pro úsporu energie
a efektivní osvětlení

První chladnička
s 5 různými zónami
teploty

SoftSystem pro
jemné zavírání
dveří.

Povrchová úprava
SmartSteel snižuje
viditelnost otisků prstů
na dveřích

DuoCooling pro
vynikající výkon a
efektivitu – nezávislá
regulace teplot

Nástup nové generace
super úsporných spotřebičů

Dveřní TipOpen-Technologie pro kompaktní
podpultovou integraci
bez použití madel

BluPerformace: nová
dimenze svěžesti

SmartDevice –
inteligentní management potravin

08

09

Flexibilní uspořádání
pro vaši lednici
Objevte variabilitu možného nastavení prostor chladniček díky
Liebherr – a zjednodušte si tím svůj každodenní život.

Organizační systém
Nastavte si svou ledničku přesně tak, jak
potřebujete díky VarioSafe a VarioBoxes.
Taktéž si můžete optimálně nastavit držák
vajec za pomoci FlexSystem. Naše polička
na lahve a nacvakávací systém označování
lahví vína Vám umožní mít veškeré nápoje
správě seřazeny.

Důmyslný pomocník
Náš držák na máslo je navržen tak, aby
se do něj vešly másla různých velikostí,
ale aby se dal stále umístit do poliček
chladničky. Jednoduchý design ve tvaru
kostky je velmi praktický. Energii ušetříte
jednoduše: s Vario energy-saving panelem můžete snížit spotřebu energie pro
NoFrost až o 50 %.
Spotřební materiál
Vaše chladnička obsahuje materiály, které
mohou být jednoduše nahrazeny za nové.
Voda a filtry z aktivního uhlí mohou být
zakoupeny z pohodlí vašeho domova
přes Liebherr online shop.

Více naleznete na stránce 203 – 211
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Vyšší výkon

BluPerformance –
Nová dimenze
svěžesti

Dokonalé osvětlení

Uživatelsky přívětivé dotykové ovládání

Vysoce kvalitní materiály perfektní v každém detailu zpracování, komfortní
a přesná dotyková elektronika charakterizují nový BluPerformance program. Kompaktní integrace kondenzátoru do základny spotřebiče, ve spojení s přesným elektronickým ovládáním zajišťuje maximální energetickou
účinnost, navýšení užitného objemu a lepší ergonomii v mrazničce.
Lepší energetická účinnost

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.

Více svěžesti a kvality

Vysoce kvalitní materiály
Super pohodlné

Multifunkční
dotyková elektronika
U přístrojů řady BluePerformance lze všechny funkce snadno a pohodlně
nastavit jemným dotykem displeje. Vysoké rozlišení 7" dotykového MultiColourDigital TFT-LC-Displeje ve dveřích nabízí individuální nastavení.
Přednastavené programy, jako je „EnergySaver“, „MaxPerformance“,
„Party“, nebo „Holiday“ podporují optimální skladování potravin.
Day-to-Day

Party

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

Program Party je ideální v rámci příprav na
oslavy: funkce SuperCool a SuperFrost jsou užitečné, při krátkodobém skladování a chlazení
velkého množství potravin. BottleTimer umožňuje
velmi rychlé a řízené zchlazení nápojů. Kromě
toho, u zařízení s IceMakerem, je možné zvýšit
výrobu ledu.

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.

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 e nergie
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.
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Dlouhotrvající
čerstvost má své
jméno: BioFresh
Technologie BioFresh udržuje potraviny čerstvé mnohem déle. Pokud
jsou potraviny uloženy při teplotě těsně nad bodem mrazu a správné
úrovni vzdušné vlhkosti, zachová si většina z nich potřebné živiny, jako
jsou vitamíny a minerály, mnohem déle než při skladování ve standardní chladničce.
Vitamíny pro zdravou dietu
Není třeba zdůrazňovat, že čerstvě zakoupené
či sklizené potraviny je nutné uložit způsobem,
kterým se dlouhodobě zachovají jejich blahodárné živiny. Životnost a čerstvost většiny ovoce
a zeleniny lze významně prodloužit uložením
do chladničky, konkrétně do boxů BioFresh,
pouze s výjimkou manga, banánů a brambor.
Bylo dokonce vědecky doloženo, že obsah
vitamínu C v některých potravinách během
jejich uskladnění v BioFresh vykazoval nárůst.

Dokonalé mikroklimatické podmínky

rozbaleného ovoce a zeleniny v boxu HydroSafe. Toto specifické mikroklima významně
přispívá k zachování cenných vitamínů a svěží
chuti. Naopak nízká vzdušná vlhkost a teplota
těsně nad bodem mrazu vytváří ideální podmínky pro uchovávání nutričních hodnot v mase
a masných produktech. Zachová delikátní
chuť a atraktivní vzhled ryb a darů moře. Toto
prostředí je také ideální pro mléčné produkty,
které udržuje čerstvé delší dobu než v případě
běžné chladničky. Veškeré potraviny, které uložíte do boxu DrySafe, vždy pečlivě zabalte do
neprodyšné Hydrofolie, neučinil již tak výrobce
nebo jejich prodejce.

Vysoká vzdušná vlhkost dosahující až 90 % a
přesně udržovaná teplota těsně nad bodem
mrazu je ideální pro dlouhodobé uložení vždy

Více k tématu
BioFresh pod:
biofresh.liebherr.com
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Side-by-Side

SBSes 8486

Side-by-Side-kombinace

Kvalita v každém detailu

Side-by-side chladnička z mrazničkou SBSes
8486 disponuje šesti různými klimatickými
zónami a nabízí celou škálu nových možností.
Část na uskladnění vína disponuje dvěmi,
jejichž teplota může být nastvena nezávisle
na sobě dle potřeb uživatele, a to vždy mezi
+5 a +20 °C.

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

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.
Úložný box BioFresh nabízí ještě více možností pro individuální nastavení uchovávání potravin. Nastavitelná teplota
boxu v rozmezí 0 až –2 °C zajistí potravinám typu ovoce, zelenina, ryby a mořské plody, či maso a mléčné výrobky
mnohem delší čerstvost a svěžest než je tomu u jiných běžně dostupných chladniček.
Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

Diody LED, které dokonale osvětlují vnitřek
chladničky, nevyžadují údržbu a jsou energeticky 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).

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

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

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

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
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Side-by-Side-kombinace

121

SBSes 8486
PremiumPlus

Třída energetické náročnosti: M ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 320 / 0,874 kWh ¹
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 48
Celková využitelná kapacita: 645 l (Chladnička: 519 l včetně oddílu BioFresh: 132 l včetně prostoru na víno: 153 l / Mrazicí oddíl: 126 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Ovládací prvky
· 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh, mrazničky a víno
· Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický
· Dětská pojistka
Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, VarioBoxy,
zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil – horizontální uložení
lahví / rovný profil – uložení ostatních potravin
· L ED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· BioFresh-Plus a box na ryby a mořské plody
· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 z nichž jeden je možné variabilně nastavit
na HydroSafe nebo DrySafe

SBSes 8486

Mrazicí oddíl 4
· 5 různě objemných boxů, z toho 2 na kolečkových pojezdech
· IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
· Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
· Zásobník na ledové kostky: 1,8 kg
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Prostor na víno
· 2 samostatně regulovatelné teplotní zóny mohou být nastaveny v rozmezí
+5°C až +20°C
· Dveře s tónovaným izolačním sklem s ochrannou proti UV záření
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 4 rošty, z toho 4 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 2 sklopné
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 2, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 30

cena: 179.999 Kč

1 	A by 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.
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Side-by-Side-kombinace

121

121

SBSes 8473

SBSes 8663

Třída energetické náročnosti: L ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 251 / 0,686 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 688 l (Chladnička: 562 l včetně oddílu BioFresh: 172 l / Mrazicí oddíl: 126 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Třída energetické náročnosti: L 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 121 / 66,5 ¹

Ovládací prvky
· 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

Ovládací prvky
· 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

Premium

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, VarioBoxy,
zásobník na vejce
· 7 GlassLine police, z nichž 2 je dělená
· VarioSafe
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo
na DrySafe

Premium

Mrazicí oddíl 4
· 5 různě objemných boxů, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
· IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
· Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
· Zásobník na ledové kostky: 1,8 kg
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 30

cena: 149.999 Kč
1 	A by 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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Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, VarioBoxy,
zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil – horizontální uložení
lahví / rovný profil – uložení ostatních potravin
· L ED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 z nichž jeden je možné variabilně nastavit
na HydroSafe nebo DrySafe
Mrazicí oddíl 4
· 8 různě objemných boxů, z toho 7 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
· L ED 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 tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 6, 8, 9, 27, 30

cena: 125.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Side-by-Side-kombinace
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SBSbs 8673

SBSesf 7212

Třída energetické náročnosti: L 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 121 / 66,5 ¹

Třída energetické náročnosti: G
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 460 / 1,258 kWh
Celková využitelná kapacita: 640 l (Chladnička: 383 l / Mrazicí oddíl: 257 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 63

Ovládací prvky
· 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

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Zobrazení teploty na LED displeji pro oddíly: chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Premium

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, VarioBoxy,
zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil – horizontální uložení
lahví / rovný profil – uložení ostatních potravin
· L ED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 z nichž jeden je možné variabilně nastavit
na HydroSafe nebo DrySafe

Comfort

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: 0,8 kg
· L ED 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 tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Chladnička
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 7 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED stropní osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvech

Mrazicí oddíl 4
· 8 různě objemných boxů, z toho 1 plato na bylinky a bobule, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 20 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 20 kg
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9, 10, 27
Barevné / materiálové možnosti:
SBS 7212 v bílém provedení cena: 49.999 Kč

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 27, 30

cena: 131.999 Kč
1 	A by byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm (1,5 cm u spotřebičů BluPerformance).
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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cena: 73.999 Kč
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Frenchdoor kombinace

91

Průhledné a prostorné boxy BioFresh, které lze
komfortně a bez námahy vysouvat na teleskopických výsuvech, zajišťují jasný přehled o uložených
potravinách. 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 zaměnitelné a jsou uloženy pod sebou.

CBNes 6256
PremiumPlus

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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel / nerezová ocel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 203,9 / 91 / 61,5

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost,
řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Dva šuplíky mrazáku, které lehce otevřete pouhým
zmáčknutím, jsou umístěny na vysoce kvalitních
teleskopických tyčích, které uživateli umožní mít
přehled o uložených potravinách.

CBNes 6256

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory
· 3 GlassLine police
· Nastavitelné držáky na lahve
· L ED světelný sloupek na obou
stranách a LED stropní osvětlení
· L ED osvětlení BioFresh
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, variabilní nastavení buď na
HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl 4
· 2 různě objemné boxy na
teleskopických výsuvech
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
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 45 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo
· Přední ventilace
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 7, 8, 9, 13, 14

cena: 146.999 Kč
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Kombinované chladničky

CBNPes 4878

Kombinované chladničky

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.

ze strany 40

strany 44

ze strany 45

ze strany 47

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 individuální 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 prostor 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 výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní
stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné. Úložné boxy i skleněné
police jsou lehce vyjmutelné.
ze strany 56
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Kvalita v každém detailu

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

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
výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie.
Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak
snadno čistitelné.

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá
výbava GlassLine z bezpečnostního satinovaného
skla SafetyGlass. Elegantní 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 plochy,
které jsou dělené a podsouvatelné.

Diody LED, které dokonale osvětlují vnitřek chladničky, nevyžadují údržbu a jsou energeticky 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).

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.
Úložný box BioFresh nabízí ještě více možností pro individuální nastavení uchovávání potravin. Nastavitelná teplota
boxu v rozmezí 0 až –2 °C zajistí potravinám typu ovoce, zelenina, ryby a mořské plody, či maso a mléčné výrobky
mnohem delší čerstvost a svěžest, než je tomu u jiných běžně dostupných chladniček.
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).

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

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

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

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

Ve všech mrazničkách s technologiemi NoFrost,
nebo SmartFrost mohou být díky variabilnímu
prostorovému řešení VarioSpace úložné boxy a
skleněné úložné police mezi nimi snadno vyjmuty
a vytvořen potřebný prostor. VarioSpace je jednoduché řešení, jak rychle přizpůsobit místo pro
uložení objemných potravin, například několikapatrového dortu, nebo celé krůty.

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

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

Na vnější straně dveří chladničky se nachází
7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-Displej
s vysokým rozlišením, který umožňuje výběr nastavení přístroje prostřednictvím uživatelsky přívětivé
nabídky. Výkon spotřebiče lze přizpůsobit konkrétním situacím a požadavkům pomocí přednastavených režimů. Přídavné zabezpečení uložených potravin zajišťují alarmy, varovné zprávy a
upomínky.

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

BioFresh box společně s technologií SoftTelescopic zajišťuje uživatelsky přívětivý
samovýsuvný a lehce uzavíratelný systém,
díky kterému je každodenní život praktičtější
a bezpečnější.

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

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem
zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v
případě, že jsou dveřní poličky a přihrádky plně
obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřním prostoru, při nadměrně intenzivním zavření
dveří uživatelem. A co více, na všech modelech
BluPerformance je maximální úhel otevírání dveří
115°, což zajišťuje jak ochranu nábytku v okolí,
tak i chladniček samotných.

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

LED osvětlení, které je energeticky úsporné, ekologické a naprosto bezúdržbové, je integrováno na zadní
straně chladniček. To zajistí nejen příjemné osvětlení zadní části spotřebičů, ale také vysoce kvalitní osvětlení
v celém interiéru spotřebiče.

Chladnička obsahuje dvojitý úložný prostor
se skleněnou policí a speciální přihrádkou na
lahve. V případě, že jedna část není používaná, může uživatel poličku lehce posunout
k držáku na lahve a tím získat více úložného
prostoru. Naopak v případě, kdy je potřeba
uskladnit lahve větších objemů, posune se
polička směrem vzhůru.

Automatická funkce SuperFrost zajistí snadné
a energeticky nenáročné mražení potravin.
Při této funkci jsou potraviny hluboce zmrazeny
na –32 °C, což zajistí zachování veškerých
vitaminů. Automatická funkce SuperCool sníží
teplotu chladničky na +2 °C po určitou dobu
3, 6, 9 a 12 hod. dle množství skladovaných
potravin.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
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CBNPes 5758

CBNef 5715

CBNPes 4878

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70 / 66,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70 / 66,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,403 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 240 l včetně oddílu BioFresh: 94 l /
Mrazicí oddíl: 98 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Ovládací prvky
· 7" MultiColourDigital TFT-LCDisplej ve dveřích, 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

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky, BioFresh a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
(časově omezeno)
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· 7" MultiColourDigital TFT-LCDisplej ve dveřích, 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

Mrazicí oddíl 4
· 4 různě objemné boxy, z toho 1 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
· Produkce ledových kostek za 24 hodin:
1,2 kg
· Zásobník na ledové kostky: 1,8 kg
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
VarioBoxy, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED osvětlení
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· BioFresh-Plus a box na ryby a mořské
plody
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
variabilní nastavení buď na HydroSafe
nebo na DrySafe

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří

Premium

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
VarioBoxy, zásobník na vejce,
dóza na máslo
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
variabilní nastavení buď na HydroSafe
nebo na DrySafe

Comfort

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, z toho 2 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 26

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Integrovaná police na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, 1 z nichž jeden je možné
variabilně nastavit na HydroSafe nebo
DrySafe

cena: 73.999 Kč

1 	A by 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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PremiumPlus

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 tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 26

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

Box BioFresh Plus box zajišťuje bezpečné
skladování ryb a mořských plodů. V tomto boxu
zůstanou veškeré ryby a dary moře výrazně déle
čerstvé, a to díky optimální teplotě –2 °C.
Elektronické kontrolní moduly zajišťují uživateli
možnost individuálního nastavení teploty v
rozmezí 0 °C a –2 °C.

Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26

cena: 57.999 Kč

cena: 115.999 Kč
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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CBNPes 4858

CBNPgw 4855

CBNPgb 4855

CBNef 4815

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Sklo přední bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 68,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Sklo přední černá / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 68,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Ovládací prvky
· 7" MultiColourDigital TFT-LCDisplej ve dveřích, 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

Ovládací prvky
· 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

Ovládací prvky
· 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

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky, BioFresh a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
(časově omezeno)
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Premium

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
VarioBoxy, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
variabilní nastavení buď na HydroSafe
nebo na DrySafe

Premium

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, z toho 2 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26
Barevné / materiálové možnosti:
CBNP 4858 v bílém provedení

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
VarioBoxy, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
variabilní nastavení buď na HydroSafe
nebo na DrySafe

Premium

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, z toho 2 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· GlassEdition
· Zapuštěná madla s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26

cena: 52.999 Kč

cena: 54.999 Kč
1 	A by 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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Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
VarioBoxy, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
variabilní nastavení buď na HydroSafe
nebo na DrySafe

Comfort

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, z toho 2 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· GlassEdition
· Zapuštěná madla s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26

cena: 76.999 Kč

cena: 76.999 Kč

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Integrovaná police na lahve
· L ED 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 tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 26
Barevné / materiálové možnosti:
CBN 4815 v bílém provedení

cena: 38.999 Kč

cena: 42.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Kombinované chladničky

60

70

CBef 4805

CNPes 4868

CNef 5715

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 138 / 0,376 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 356 l (Chladnička: 258 l / Mrazicí oddíl: 98 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70 / 66,5 ¹

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky, BioFresh a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
(časově omezeno)
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· 7" MultiColourDigital TFT-LCDisplej ve dveřích, dotyková
elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
(časově omezeno)
· Automatická funkce SuperFrost,
řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
· 4 různě objemné boxy, z toho 2 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· IceMaker se zásobníkem na vodu
· Produkce ledových kostek za 24 hodin:
1,2 kg
· Zásobník na ledové kostky: 1,8 kg
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· 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 s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
VarioBoxy, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· 1 BioCool-Box na kolečkových
pojezdech

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří

Chladnička
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 BioCool-Box na teleskopických
výsuvech

Comfort

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 2 GlassLine police
· Integrovaná police na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, 1 z nichž jeden je možné
variabilně nastavit na HydroSafe nebo
DrySafe

Premium

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 tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 26

cena: 22.999 Kč
CBef 4805

60

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Comfort

Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

cena: 77.999 Kč

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 tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 26
Barevné / materiálové možnosti:
CN 5715 v bílém provedení

cena: 46.999 Kč

cena: 52.999 Kč

1 	A by 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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Kombinované chladničky

60

60

60

60

CNef 4825

CNef 4815

CNef 4015

CN 4015

Třída energetické náročnosti: K ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 171 / 0,468 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 356 l (Chladnička: 258 l / Mrazicí oddíl: 98 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60 / 66,5 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· 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

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· 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

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· 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

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· 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

Comfort

Chladnička
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 BioCool-Box na kolečkových
pojezdech

Comfort

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, VarioSpace
· IceMaker se zásobníkem na vodu
· Produkce ledových kostek za 24 hodin:
1,2 kg
· Zásobník na ledové kostky: 1,8 kg
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

Chladnička
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 BioCool-Box na kolečkových
pojezdech

Comfort

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 tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 26

cena: 59.999 Kč
1 	A by byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm (1,5 cm u spotřebičů BluPerformance).
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Chladnička
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu na
kolečkových pojezdech

Comfort

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 tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9, 10

cena: 41.999 Kč

cena: 29.999 Kč

Chladnička
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu na
kolečkových 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
· Tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9, 10

cena: 17.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Kombinované chladničky

60

60

60

60

CNPel 4813

CNPel 4313

CNel 4813

CNel 4313

Třída energetické náročnosti: K ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 167 / 0,456 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 243 l / Mrazicí oddíl: 95 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: vzhled nerezové oceli / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 160 / 0,436 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mrazicí oddíl: 95 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: vzhled nerezové oceli / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 250 / 0,684 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 243 l / Mrazicí oddíl: 95 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: vzhled nerezové oceli / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,655 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mrazicí oddíl: 95 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: vzhled nerezové oceli / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, 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
· Plastové dveřní poličky, zásobník
na vejce
· 4 GlassLine police
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 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: 10 kg
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Vertikální zapuštěné madlo
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Chladnička
· PowerCooling
· Plastové dveřní poličky, zásobník
na vejce
· 4 GlassLine police
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

Barevné / materiálové možnosti:
CNP 4813 v bílém provedení

cena: 17.999 Kč

cena: 18.999 Kč
1 	A by 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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Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 26 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Vertikální zapuštěné madlo
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Barevné / materiálové možnosti:
CNP 4313 v bílém provedení

cena: 16.999 Kč

Chladnička
· PowerCooling
· Plastové dveřní poličky, zásobník
na vejce
· 4 GlassLine police
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 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 aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Barevné / materiálové možnosti:
CN 4813 v bílém provedení

cena: 14.999 Kč

cena: 17.999 Kč

cena: 15.999 Kč

Chladnička
· PowerCooling
· Plastové dveřní poličky, zásobník
na vejce
· 4 GlassLine police
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 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 aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Barevné / materiálové možnosti:
CN 4313 v bílém provedení

cena: 13.999 Kč

cena: 14.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Kombinované chladničky

60

CNst 4813

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: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 65,7 ¹

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, 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
· Plastové dveřní poličky, zásobník
na vejce
· 4 GlassLine police
· L ED stropní osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

Po celé vnější straně chladničky zapuštěná
rukojeť umožňuje otevírání dveří v jakékoli
pozici. Tento typ se výborně hodí do kuchyní
bez rukojetí.

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 aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Stylové osvětlení umístěné ve vršku lednice
zajišťuje perfektní osvětlení celého spotřebiče.
LED osvětlení vyzařuje jen malé množství
tepla, takže potraviny zůstanou stále kvalitně
uchovávány.

cena: 24.999 Kč

CNst 4813

1 	A by 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.
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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CNno 4313

Kombinované chladničky

60

60

60

60

CNno 4313

CNkw 4313

CNfb 4313

CNbe 4313

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,655 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mrazicí oddíl: 95 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Neonově oranžová / neonově oranžová
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,655 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mrazicí oddíl: 95 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Zelená v barvě kiwi / Zelená v barvě kiwi
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,655 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mrazicí oddíl: 95 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Mraženě modrá / mraženě modrá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60 / 65,5 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: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Béžová / béžová
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, 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
· Plastové dveřní poličky, zásobník
na vejce
· 4 GlassLine police
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 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 aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Chladnička
· PowerCooling
· Plastové dveřní poličky, zásobník
na vejce
· 4 GlassLine police
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

cena: 19.999 Kč
1 	A by 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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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 aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Chladnička
· PowerCooling
· Plastové dveřní poličky, zásobník
na vejce
· 4 GlassLine police
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 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 aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

cena: 19.999 Kč

cena: 19.999 Kč

Chladnička
· PowerCooling
· Plastové dveřní poličky, zásobník
na vejce
· 4 GlassLine police
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 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 aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

cena: 19.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Kombinované chladničky
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CUef 4015

CU 4015

CUef 3515

CUef 3311

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 229 / 0,627 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 358 l (Chladnička: 270 l / Mrazicí oddíl: 88 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 229 / 0,627 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 358 l (Chladnička: 270 l / Mrazicí oddíl: 88 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 216 / 0,590 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 310 l (Chladnička: 222 l / Mrazicí oddíl: 88 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,7 / 60 / 62,5 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 (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55 / 63 ¹

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
· Regulovatelné chladící okruhy: 1
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
· Regulovatelné chladící okruhy: 1
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
· Regulovatelné chladící okruhy: 1
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru,
otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1
· CoolPlus

Comfort

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu

Comfort

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 28 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 7 kg
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu

Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9, 10

Comfort

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 28 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 7 kg
· Police z bezpečnostního skla
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 nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9, 10

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 30 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 7 kg
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9, 10
Barevné / materiálové možnosti:
CU 3515 v bílém provedení

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED osvětlení
· 2 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 aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Barevné / materiálové možnosti:
CU 3311 v bílém provedení

cena: 12.999 Kč

cena: 14.999 Kč
cena: 19.999 Kč
1 	A by 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.

56

cena: 14.999 Kč

cena: 16.999 Kč

cena: 15.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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CUfr 3311

55

55

CUfr 3311

CUwb 3311

CUag 3311

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 (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: FireRed / FireRed
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55 / 63 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 (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: WaterBlue / WaterBlue
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55 / 63 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 (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: AvocadoGreen / AvocadoGreen
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55 / 63 ¹

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1
· CoolPlus

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1
· CoolPlus

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1
· CoolPlus

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED osvětlení
· 2 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

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

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 tyčové madlo s integrovanou mechanikou
otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou
otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou
otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

cena: 16.999 Kč

cena: 16.999 Kč

cena: 16.999 Kč

1 	A by 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.
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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CUef 2811

CUsl 2311

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 (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 161,2 / 55 / 63 ¹

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 (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: stříbrné / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 137,2 / 55 / 63 ¹

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru,
otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1
· CoolPlus

Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru,
otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1
· CoolPlus

Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu

cena: 12.999 Kč

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu

cena: 9.999 Kč

Barevné / materiálové možnosti:
CU 2811 v bílém provedení

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Barevné / materiálové možnosti:
CU 2311 v bílém provedení

Mrazicí oddíl 4
· 2 různě objemné boxy, VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 25 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· 2 různě objemné boxy, VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 25 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
· Police z bezpečnostního skla

CUef 2811

55

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

cena: 14.999 Kč

cena: 13.999 Kč

1 	A by 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.
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Kombinované chladničky
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S naší důmyslnou Central-PowerCooling
Technologií, je chladicí proces rychlejší a lépe
kontrolovatelný. Studený vzduch produkovaný
v mrazicím oddílu prochází skrz vzduchové
ventily do chladničky. Dva teplotní senzory
regulují průběh a zajišťují, že je požadovaná
teplota chladicí části přesně zachována 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 přehled
o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem
(označeným symbolem vodní kapky).

55

CTNef 5215

CTPsl 2921

CTPsl 2521

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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 69,7 / 76 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 201 / 0,549 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 268 l (Chladnička: 216 l / Mrazicí oddíl: 52 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: stříbrné / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 157,1 / 55 / 63 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 187 / 0,510 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 231 l (Chladnička: 187 l / Mrazicí oddíl: 44 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: stříbrné / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 140,1 / 55 / 63 ¹

Ovládací prvky
· 2,4" MonoColourDigital TFT-LCDisplej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Regulovatelné chladící okruhy: 2
· Automatická funkce SuperCool
(časově omezeno)
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru,
otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1

Comfort

Chladnička
· Central-PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 4 GlassLine police
· Rošt na lahve
· L ED stropní osvětlení
· 1 BioCool-Box na kolečkových
pojezdech

Comfort

Mrazicí oddíl 4
· VarioSpace
· 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 aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 4 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu
Mrazicí oddíl 4
· VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
· Police z bezpečnostního skla
,

Comfort

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Zapuštěná madla
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Barevné / materiálové možnosti:
CTP 2921 v bílém provedení

cena: 8.999 Kč

1 	A by 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.

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru,
otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1
Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 3 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu
Mrazicí oddíl 4
· VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 22 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
· Police z bezpečnostního skla
,

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Zapuštěná madla
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9
Barevné / materiálové možnosti:
CTP 2521 v bílém provedení

cena: 8.599 Kč

Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 8, 9
Barevné / materiálové možnosti:
CTN 5215 v bílém provedení

cena: 29.999 Kč

cena: 31.999 Kč
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55

cena: 15.999 Kč

cena: 14.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Kombinované chladničky
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CTPfr 2121

CTPwb 2121

CTPag 2121

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,480 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 195 l (Chladnička: 151 l / Mrazicí oddíl: 44 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: stříbrné / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 124,1 / 55 / 63 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,480 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 195 l
(Chladnička: 151 l / Mrazicí oddíl: 44 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: FireRed / FireRed
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 124,1 / 55 / 63 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,480 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 195 l
(Chladnička: 151 l / Mrazicí oddíl: 44 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: WaterBlue / WaterBlue
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 124,1 / 55 / 63 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,480 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 195 l
(Chladnička: 151 l / Mrazicí oddíl: 44 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: AvocadoGreen / AvocadoGreen
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 124,1 / 55 / 63 ¹

Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1

Barevné / materiálové možnosti:
CTP 2121 v bílém provedení

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
· VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 22 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 22 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 22 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Zapuštěná madla
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Zapuštěná madla
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Zapuštěná madla
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8, 9

Comfort

CTPag 2121

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru,
otočný regulátor
· Regulovatelné chladící okruhy: 1
Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 3 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

cena: 7.299 Kč

Mrazicí oddíl 4
· VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 22 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Zapuštěná madla
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

1 	A by 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.

Comfort

,

,
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CTPsl 2121
Comfort

Naše CTP modely nabízení 4* mrazničku,
která je umístěna přímo nad chladničkou. Toto
vše poskytuje dostatek prostoru pro mrazení čerstvých potravin, jež si uchovají veškeré vitaminy
a minerály po výrazně delší dobu. Vyjímatelná
skleněná police umožňuje individuální organizaci
mražených potravin a jejich snadné vyndavání.

55

cena: 8.999 Kč

Comfort

,

cena: 13.999 Kč

cena: 13.999 Kč

,

cena: 13.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Volně stojící chladničky

KBes 4350

Volně stojící chladničky

Volně stojící chladničky

Naše chladničky:
přehled
Chladničky Liebherr se vyznačují speciální technologií na dlouhodobé udržení
svěžesti potravin. K dispozici jsou klasické modely s oddělením na zeleninu, modely
BioCool s možností nastavení vlhkosti, či modely s BioFresh boxem, který zajišťuje
dlouhodobou svěžest potravin. Pokud hledáte tu pravou chladničku přímo pro Vás,
určitě ji najdete v našem sortimentu produktů Liebherr – ať už v sekci vestavěné,
podstavné či nad pracovní plochou.

ze strany 74

Podstavná lednice

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 individuální 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.

strany 78

ze strany 79

Kompaktní chladnička

strany 80
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Volně stojící chladničky

Kvalita v každém detailu

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 ideální pro uložení
masa, ryb a mléčných produktů. Ovoce a zelenina se optimálně udržují v HydroSafe boxu s vysokou vzdušnou
vlhkostí. Pomocí plochého regulačního plata je možno dle potřeby měnit klimatický charakter jednotlivých boxů
v rozmezí DrySafe – HydroSafe (dle modelu a výbavy).

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).

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

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem
zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v
případe, že jsou dveřní úložné přihrádky plně
obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřních poličkách a přihrádkách, při nadměrně
intenzivním zavření dveří uživatelem.

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

Některé modely Premium s BioFresh boxem
nabízejí také VarioSafe zásuvku, jež umožňuje lepší organizaci potravin a jejich přehled.
Jedná se o ideální možnost pro uskladnění
menších potravin. Zásuvka může být umístěna
v různých úrovních světelných panelů.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
70
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Kvalita v každém detailu

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

LED osvětlení zadní stěny se nachází v zadní části vodorovné izolační – dělicí přepážky. Energeticky
úsporné, ekologické diody LED, které nevyžadují údržbu, poskytují optimální osvětlení zadní stěny chladničky,
čímž vytvářejí působivý a jednolitý světelný koncept.

Vyjímatelné těsnění chladničky zajišťuje
optimální podmínky pro uchovávání potravin.
Jedná se o design, který umožňuje jednoduché nasazování, čištění či výměnu, jež zajišťuje maximální hygienický standard.

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá
výbava GlassLine z bezpečnostního satinovaného
skla SafetyGlass. Elegantní 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 plochy,
které jsou dělené a podsouvatelné.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
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KBPgb 4354

KBPgw 4354

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Sklo přední černá / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60 / 68,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Sklo přední bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60 / 68,5 ¹

Ovládací prvky
· 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a BioFresh
· Automatická funkce SuperCool
(časově omezeno)
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a BioFresh
· Automatická funkce SuperCool
(časově omezeno)
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Premium

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
VarioBoxy, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED světelné sloupky na obou
stranách
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
2 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe

KBPgw 4354

60

Premium

Mrazicí oddíl 4
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 16 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Zapuštěná madla s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 26

cena: 67.999 Kč

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
VarioBoxy, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED světelné sloupky na obou
stranách
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
2 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit 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
· Zapuštěná madla s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 26

cena: 67.999 Kč

1 	A by 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.
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Volně stojící chladničky
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Biofresh box je umístěn na kolejnicích, jež
zajišťuje perfektní prostředí pro zachování
svěžesti uložených potravin. Při správném
nastavení vlhkosti a teploty těsně nad 0 °C
je zajištěno takové prostředí, které zelenině,
ovoci, rybám, masu a mléčným výrobkům
zajišťuje dlouhodobé udržení si jak chuti a
čerstvosti, tak i zachování vitaminů.

KBPes 4354

KBes 4350

BP 2850

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K 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 (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Třída energetické náročnosti: K ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 62 / 0,169 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 161 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 125 / 60 / 66,5 ¹

Ovládací prvky
· 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a BioFresh
· Automatická funkce SuperCool
(časově omezeno)
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a BioFresh
· Automatická funkce SuperCool
(časově omezeno)
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Premium

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
VarioBoxy, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED světelné sloupky na obou
stranách
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
2 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe

Premium

Mrazicí oddíl 4
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 16 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg
Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 26

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem
s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
VarioBoxy, zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· L ED osvětlení BioFresh
· L ED osvětlení a zadní stěny
· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
2 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe

cena: 68.999 Kč

1 	A by 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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Premium

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 26

BioFresh boxy
· Ventilátoru
· L ED osvětlení
· 5 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, nastavení buď na HydroSafe
nebo na DrySafe
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 nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 12, 26

cena: 63.999 Kč

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem
zaručuje hladké zavírání dveří chladničky
i v případe, že jsou dveřní úložné přihrádky
plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž
nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve
dveřních poličkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním zavření dveří uživatelem.

cena: 46.999 Kč
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Volně stojící chladničky

Podstavné lednice

60

55

55

50

50

K 3130

Ksl 2814

TP 1414

Tsl 1414

T 1414

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 109 / 0,296 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 297 l
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60 / 63 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 178 / 0,485 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 250 l (Chladnička: 229 l / Mrazicí oddíl: 21 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: stříbrné / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 140,2 / 55 / 63 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 139 / 0,380 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 122 l
(Chladnička: 107 l / Mrazicí oddíl: 15 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 177 / 0,484 kWh
Celková využitelná kapacita: 122 l
(Chladnička: 107 l / Mrazicí oddíl: 15 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: stříbrné / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85 / 50,1 / 62

Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 177 / 0,484 kWh
Celková využitelná kapacita: 122 l
(Chladnička: 107 l / Mrazicí oddíl: 15 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85 / 50,1 / 62

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperCool

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru,
otočný regulátor
· CoolPlus

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
· CoolPlus

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
· CoolPlus

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
· CoolPlus

Chladnička
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 6 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
· 2 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
· 2 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
· 2 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
· Doba uložení bez proudu: 10 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Mrazicí oddíl 4
· Doba uložení bez proudu: 10 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Mrazicí oddíl 4
· Doba uložení bez proudu: 10 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Mrazicí oddíl 4
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 15 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Ergonomické tyčové madlo
· Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední
odvětrání (odvzdušnění přes grily v pracovní desce)
a odnímatelný stolek
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Nerezové tyčové madlo
· Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední
odvětrání (odvzdušnění přes grily v pracovní desce)
a odnímatelný stolek
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Ergonomické tyčové madlo
· Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední
odvětrání (odvzdušnění přes grily v pracovní desce)
a odnímatelný stolek
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2

Comfort

Comfort

Comfort

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4, 8
Barevné / materiálové možnosti:
K 2814 v bílém provedení

cena: 11.999 Kč

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2, 4

cena: 16.999 Kč
1 	A by 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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cena: 13.999 Kč

Comfort

cena: 7.499 Kč

Comfort

cena: 6.499 Kč

cena: 5.599 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Kompaktní chladnička

42,5

CMes 502

Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 107 / 0,293 kWh
Celková využitelná kapacita: 42 l
Hlučnost: 35 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli se SmartSteel /
nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 61,2 / 42,5 / 45

Model CMes 502 je vybaven samostatně
ovládatelným LED osvětlením, jež je zabudováno ve vrchní části spotřebiče, což zajišťuje
ušetření místa.

Ovládací prvky
· Mechanické ovládání, vnější otočný regulátor
Chladnička
· 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +2°C až +10°C
· 3 police
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Pozinkovaná polička

CMes 502

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Vhodné pro montáž na zeď
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Pevný dveřní závěs vpravo
· Zámek

Stříbrný interiér je velmi elegantní a uživatelsky
přizpůsobivý díky jeho vyjímatelným policím.
Přes jeho malé provedení nabízí dostatečný
prostor pro uskladnění až 60 plechovek, či 27
0,5 L lahví.

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 1, 2

cena: 31.999 Kč
1 	A by 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.
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Mrazničky

Mrazničky

Mrazničky

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.

ze strany 90

Mrazničky výšky stolu

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 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 výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné.

ze strany 94

ze strany 96

Truhlicové mrazničky

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.

U některých modelů je zajištěna funkčnost i při venkovních teplotách do –15 °C.

ze strany 98
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Mrazničky

Kvalita v každém detailu

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

S technologií SmartFrost je značně redukována
námraza vnitřního prostoru mrazničky i uložených
potravin, proto není nutné časté odmrazování.
Vnitřní strany jsou hladké a lze je snadno čistit.
Automatická funkce SuperFrost rychle snižuje teplotu
až na –32 °C. Díky tomu budou potraviny rychle
zmrazeny a uchovají si tak důležité nutriční látky
i svou přirozenou strukturu.

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

Aby bylo zajištěno, že spotřebič funguje i při
nízkých okolních teplotách, byl implementován
doplněk FrostProtect. Tato funkce zajišťuje
funkčnost mrazničky v rozmezí teplot od
–15 °C do +10 °C. Díky této funkci je možné
mrazničku umístit např. i v garáži.

Indikátor provozního stavu je diskrétně integrován do dvířek přístroje, což umožňuje rychlé a snadné posouzení
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 otevření 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.

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 horní
box při otevření naklání mírně směrem dolů – to je zvláště užitečné u vyšších spotřebičů. Pozice a velikost spodního boxu je ideální 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 zmražené a
netrpí zbytečnými teplotními výkyvy. Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru.

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

Kvalita v každém detailu

Automatická funkce SuperFrost zajišťuje rychlé
a efektivní zmrazení potravin až na –32 °C,
což zajistí zachování vitaminů a chuti potravin.

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 nastavené teploty.

Modely řady BluPerformance mají vlastní chladicí technologii kompaktně integrovánu do soklu, čímž je minimalizována hlučnost a ušetřen prostor. Maximální výkon tím přichází ruku v ruce se značně větším užitným objemem a větší
energetickou účinností.

Průhledné zásuvky uchycené na teleskopických tyčích jsou konstruovány tak, aby byly boxy snadno přístupné
a unesly i těžší obsah, což umožňuje jejich plné využití. Systém FrostSafe zajišťuje při úplném uzavření zásuvky
energeticky účinný provoz.

Zásuvky mrazáku v BluePerfomance mohou
být lehce vysunuty pomocí koleček. Skleněné
poličky mrazáku je možné vyndat a tím rychle
a efektivně zvětšit jeho objem. Tato funkce se
nazývá VarioSpace.

Pokud nevyužíváte celý prostor mrazáku,
je možné tuto část vypnout pomocí tlačítka
Vario-Energy-saving Panel, a tím ušetřit
až 50 % energie.

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

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

70

70

60

60

GN 4113

GN 3613

GNPes 4355

GNP 3013

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 293 / 0,802 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 345 l
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 194,7 / 69,7 / 75 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 268 / 0,733 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 299 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 175,1 / 69,7 / 75 ¹

Třída energetické náročnosti: K ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,458 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 268 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 245 / 0,670 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 257 l
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 184,1 / 60 / 63 ¹

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
· Zobrazení teploty na LED displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
· Zobrazení teploty na LED displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl 4
· 8 různě objemných boxů, VarioSpace
· Přední osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 25 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 26 kg
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· 7 různě objemných boxů, VarioSpace
· Přední osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 25 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 24 kg
· Police z bezpečnostního skla

Ovládací prvky
· 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená
množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 27

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 27

Comfort

Comfort

cena: 29.999 Kč
1 	A by byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm (1,5 cm u spotřebičů BluPerformance).
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Premium

Mrazicí oddíl 4
· 8 různě objemných boxů, z toho 7 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· Podnos na ledové kostky
· L ED osvětlení
· Indikátor provozního stavu
· Doba uložení bez proudu: 20 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin:
18 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Comfort

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu –
spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným
rozsahem otevření dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 10, 26, 27

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
· 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, z toho 1 plato na bylinky a bobule, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 20 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 20 kg
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 10, 27

cena: 28.999 Kč

cena: 37.999 Kč

cena: 16.699 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Mrazničky

60

60

60

60

60

GN 3023

GN 2723

GNPef 2313

GNP 2313

GN 2323

Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 312 / 0,854 kWh
Celková využitelná kapacita: 257 l
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 184,1 / 60 / 63

Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 287 / 0,784 kWh
Celková využitelná kapacita: 221 l
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 164,4 / 60 / 63

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,563 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 185 l
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60 / 63 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,563 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 185 l
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60 / 63 ¹

Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 262 / 0,716 kWh
Celková využitelná kapacita: 185 l
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60 / 63

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková
elektronika
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková
elektronika
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková
elektronika
· 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, z toho 1 plato na bylinky a bobule, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 20 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 20 kg
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· 7 různě objemných boxů, z toho 1 plato na bylinky a bobule, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 20 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 nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu
ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Mrazicí oddíl 4
· 6 různě objemných boxů, z toho 1 plato na bylinky
a bobule, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· 6 různě objemných boxů, z toho 1 plato na bylinky
a bobule, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· 6 různě objemných boxů, z toho 1 plato na bylinky
a bobule, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· Police z bezpečnostního skla

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 10

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 10

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou
otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní
kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní
kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní
kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 10, 27

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 10, 27

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 10, 27

Comfort

Comfort

cena: 18.499 Kč
1 	A by 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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Comfort

cena: 20.999 Kč

Comfort

cena: 20.999 Kč

Comfort

cena: 18.999 Kč

cena: 12.499 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Mrazničky

60

60

60

GP 2733

GP 2433

GP 2033

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,562 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 224 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnost spotřebiče i při venkovních teplotách do -15 °C
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 164,4 / 60 / 63,2 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 191 / 0,522 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 190 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnost spotřebiče i při venkovních teplotách do -15 °C
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60 / 63,2 ¹

Třída energetické náročnosti: n ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 175 / 0,479 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 156 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnost spotřebiče i při venkovních teplotách do -15 °C
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 125 / 60 / 63,2 ¹

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu,
tlačítková elektronika
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu,
tlačítková elektronika
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu,
tlačítková elektronika
· 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

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

Mrazicí oddíl 4
· 5 různě objemných boxů, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 19 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 nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelná zadní kolečka
· Výškově nastavitelné nohy vpředu,
transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 10

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 10

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9, 10

Comfort

Comfort

cena: 15.999 Kč

Comfort

cena: 13.999 Kč

1 	A by 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.
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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cena: 14.999 Kč

GP 1486

Mrazničky výšky stolu

Truhlicové mrazničky

Kvalita v každém detailu

60

55

55

GP 1486

GP 1376

G 1213

Třída energetické náročnosti: K ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 100 / 0,273 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 103 l
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnost spotřebiče i při venkovních teplotách do -15 °C
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
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
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnost spotřebiče i při venkovních teplotách do -15 °C
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 190 / 0,518 kWh
Celková využitelná kapacita: 98 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnost spotřebiče i při venkovních teplotách do -15 °C
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 55,3 / 62,4

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu,
tlačítková elektronika
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální

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

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

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 26 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg
· 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

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 203 – 211)
· 8, 9

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9

Premium

Premium

cena: 13.999 Kč

Comfort

cena: 11.999 Kč

1 	A by 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.
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Zapuštěná madla
· Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání
vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 8, 9

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.

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

Veškeré ovládací prvky jsou jednoduše a
prakticky umístěny na madle spotřebiče.
Jakmile jsou potraviny kompletně zmrazeny,
funkce SuperFrost přepne spotřebič automaticky do normálního režimu.

cena: 6.999 Kč

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
97

Truhlicové mrazničky

165

137

129

100

76

GT 6122

GT 4932

GT 4232

GT 3032

GT 2122

Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 388 / 1,062 kWh
Celková využitelná kapacita: 572 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Funkčnost spotřebiče i při venkovních teplotách do -15 °C
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,5 / 165,3 / 80,9

Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 273 / 0,747 kWh
Celková využitelná kapacita: 445 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnost spotřebiče i při venkovních teplotách do -15 °C
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,5 / 137,8 / 80,9

Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 247 / 0,675 kWh
Celková využitelná kapacita: 380 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnost spotřebiče i při venkovních teplotách do -15 °C
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,5 / 129,4 / 76

Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 209 / 0,570 kWh
Celková využitelná kapacita: 284 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnost spotřebiče i při venkovních teplotách do -15 °C
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,5 / 100,4 / 76

Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 219 / 0,598 kWh
Celková využitelná kapacita: 193 l
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Funkčnost spotřebiče i při venkovních teplotách do -15 °C
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,5 / 75,9 / 76

Ovládací prvky
· Elektronické ovládací v madle truhlicové mrazničky, tlačítková elektronika
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální

Ovládací prvky
· Elektronické ovládací v madle truhlicové mrazničky, tlačítková elektronika
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální

Ovládací prvky
· Elektronické ovládací v madle truhlicové mrazničky,
tlačítková elektronika
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální

Ovládací prvky
· Elektronické ovládací v madle truhlicové mrazničky,
tlačítková elektronika
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální

Ovládací prvky
· Elektronické ovládací v madle truhlicové mrazničky,
tlačítková elektronika
· 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: 59 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 33 kg
· Odtok odtáté vody
· Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího podnosu – použitelný též jako
odkapávací misky
· 3 Závěsné koše jako standard, 13 dodatečně dostupných

Mrazicí oddíl 4
· Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost pomocí zapěněného
výparníku i kondenzátoru
· Vnitřní osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 66 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 31 kg
· Odtok odtáté vody
· Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího podnosu – použitelný též jako
odkapávací misky
· 2 Závěsné koše jako standard, 11 dodatečně dostupných

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Ergonomické madlo truhlicové mrazničky

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Ergonomické madlo truhlicové mrazničky

Mrazicí oddíl 4
· Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná
čistitelnost pomocí zapěněného výparníku
i kondenzátoru
· Vnitřní osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 64 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 29 kg
· Odtok odtáté vody
· Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího
podnosu – použitelný též jako odkapávací misky
· 2 Závěsné koše jako standard, 8 dodatečně
dostupných

Mrazicí oddíl 4
· Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná
čistitelnost 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
podnosu – použitelný též jako odkapávací misky
· 2 Závěsné koše jako standard, 5 dodatečně
dostupných

Mrazicí oddíl 4
· Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná
čistitelnost pomocí zapěněného výparníku
i kondenzátoru
· Doba uložení bez proudu: 36 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 20 kg
· Odtok odtáté vody
· Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího
podnosu – použitelný též jako odkapávací misky
· 2 Závěsné koše jako standard, 2 dodatečně
dostupných

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Ergonomické madlo truhlicové mrazničky

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Ergonomické madlo truhlicové mrazničky

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 9, 10, 28, 29

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 9, 10, 28, 29

Comfort

Comfort

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 9, 10, 28, 29

Comfort

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 9, 10, 28, 29

cena: 28.999 Kč

cena: 24.999 Kč

Comfort

cena: 16.499 Kč

Comfort

cena: 13.999 Kč

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Ergonomické madlo truhlicové mrazničky
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 9, 10, 28, 29

cena: 12.499 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vestavné spotřebiče

IKF 3510
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Side
by
Side

Chladničky lze perfektně kombinovat s jinými chladničkami, mrazničkami
a vinotékami a vytvořit tak individuální Side-by-Side, který se vejde do různě
velkých výklenků, jako například zde: BioFresh chladnička (IKB 3560) se
skříňovou mrazničkou (SIGN 3576).
Více informací o Side-by-Side na straně 112 – 113.
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Jak najít správný vestavěný spotřebič

Naše modelové skupiny
Vestavné spotřebiče
Spotřebiče lze bez problému umístit za nábytkové dveře a
tím je perfektně integrovat do kuchyně. Zabudováním spotřebiče vznikne opticky jednotná kuchyňská linka. Za povšimnutí stojí technika montáže dveří nábytku:

1

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.

2

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.

203

Centra čerstvosti

IK 3520

140

178

122

88

ze strany 125

Kombinované chladničky

ze strany 128

Chladničky

ze strany 146

ze strany 151

Mrazničky

strany 162

strany 163

ze strany 153

ze strany 154
ze strany 163

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

82
–
87

ECBN 6156
Chladničky

ze strany 166

Mrazničky

strany 169
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LED diody – vnitřní
osvětlení
Modely Premium řady BioFresh se vyznačují vysokou kvalitou,
bočně umístěnými světelnými LED panely na jedné nebo obou
stranách, v závislosti na modelu. Panely rovnoměrně a efektně
osvětlí interiér a speciální saténová povrchová úprava krytu
světla vytváří elegantní atmosféru. Při otevření spotřebiče se
osvětlení postupně rozjasňuje. Světelné panely jsou navrženy
tak, aby umožňovaly nastavení skleněných polic.

V modelech Premium BioFresh jsou LED
diody integrovaný do dělící police tak,
aby při otevření zásuvky BioFresh byly
rovnoměrně osvětleny shora.

Osvětlení mrazícího prostoru v kombinované chladničce s mrazničkou řady
Premium:
Svítící LED pás je umístěn přímo nad
zásuvkami mrazničky, při otevření zásuvky
osvětlení poskytuje lepší pohled na uložené potraviny.

107

Uživatelsky přívětivý
interiér
Díky speciálnímu designu interiéru spotřebičů Liebherr je čištění
vnitřních prostor obzvláště snadné. Podpůrné sloupce na každé
straně poskytují pohodlné umístění bezpečnostního skla, umožňují osobní využití daného chladicího prostoru. Ve vybraných
Premium BioFresh modelech, je VarioSafe ideálním místem pro
uložení menších potravinových předmětů, jakož i dóz, tub a skleněných nádob.

Dva vyjímatelné VarioBoxy usnadňují
třídění a skladování malých potravin, díky
tomu jsou jasně viditelné.

Jedna polovina dělené skleněné police
může být umístěna pod druhou tak, aby
poskytla větší flexibilitu pro skladování i
vyšších potravin.

Díky vysoce kvalitní řadě GlassLine má
interiér dveří skleněnou bezpečnostní
podložku v saténovém provedení a nastavitelný držák na lahve. Police ve dveřích
mohou být vloženy v různých výškách
podle osobní preference.
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Skladování jídla
a vína
Mnoho vestavěných spotřebičů Liebherr může být umístěno
vedle nebo nad sebou. To vám umožní vytvořit si vlastní varianty
skladování jídla a vína složeného z chladniček a mrazniček,
mrazniček a vinných skříní. Všechna zařízení označená jako
Side-by-Side slouží jako výchozí bod možných kombinací pro
optimalizaci Vašich požadavků na osobní úložiště a perfektní
integraci do vaší kuchyně.
To Vám umožní vychutnat si všechny výhody zařízení Liebherr
na jednom místě: BioFresh pro jídlo, které vydrží ještě déle, vína
s dokonalou pitnou a skladovací teplotou, velký chladící prostor
a pohodlí bez námrazy u mrazničky NoFrost.

Koncept Side-by-Side umožňuje chladničkám, mrazničkám a vinotékám umístění podle
Vašich potřeb. Speciální technologie pro ovládání prostředí mezi spotřebiči s velkými
teplotními rozdíly umožňuje mnoho kombinací.
Další informace viz strany 112 – 113.
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Side-by-Side koncept

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 chladícího přístroje, již bez temperovaných vnějších stěn a to po
jeho obou stranách a v jakékoli výšce výklenku.
SIGN 2756

Spotřebiče Liebherr určené pro začlenění
do Side-by-Side mají integrovaný systém
vnějšího temperování ve stropě anebo v
bočních stěnách. Toto temperování zamezuje kondenzaci vlhkosti mezi jednotlivými
zařízeními při vnitřní teplotě 0 °C a nižší – zejména v případě, 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.

SIGN 3556
SIGN 3576

Side
by
Side

až

až

Možné kombinace:
BioFresh chladnička IKB 3560 +
skříňový mrazák SIGN 3576 +
vinotéka EWTdf 3553

Mrazáky s vyhřívaným stropem
To umožňuje mrazničkám (výška výklenku: 88 cm) vertikální
kombinování s chladničkou nebo vinotékou jakékoli výšky
výklenku.

Vyhřívaný strop a boční stěny
IGS 1624
IGN 1664

To umožňuje využití celého prostoru chladničky BioFresh
SIBP 1650 k vertikálnímu kombinování se spotřebiči všech
výšek výklenků. Kombinování do výšky výklenku 178 cm jsou
možné na obou stranách.
SIBP 1650

až

Možná kombinace:
Chladničky IKB 2720 +
Mraznička IGN 1664
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až

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

ICBN 3386

Vestavné kombinované chladničky

Přehled našich chladniček
s mrazničkami
Díky širokému spektru vestavěných spotřebičů, z kterých si lze vybrat, může Liebherr
nabídnout ideální řešení Vašich potřeb a požadavků. Pokud hledáte novou chladničku s mrazničkou, můžete si vybrat mezi inovacemi, jako jsou BioFresh a BioCool
nebo NoFrost a SmartFrost. Jakmile zúžíte všechny základní funkce, které chcete,
můžete si vybrat spotřebič, který odpovídá rozměru Vašeho výklenku a má požadovanou konfiguraci, po které toužíte.

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 individuální 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.

ze strany 124

ze strany 129

ze strany 131

ze strany 133

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

Kvalita v každém detailu

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje
ušlechtilá výbava GlassLine z bezpečnostního
satinovaného 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 MonoColourDigital LC-Displeji za dveřmi s dotykovou elektronikou můžete kdykoliv zkontrolovat
zvolenou teplotu ve spotřebiči.

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.

Koncept Side by Side umožňuje zvolit pozici
chladničky, mrazničky a vinotéky, dle Vašich
osobních preferencí. Speciální technologie pro
ovládání prostředí mezi spotřebiči s velkými teplotními rozdíly sčítá mnoho variant a kombinací.
Další informace viz strany 112 – 113.

Výkonný cirkulační systém PowerCooling zajišťuje rychlé zchlazení čerstvě vložených potravin
(ovšem bez nežádoucího teplotního šoku pro
potraviny) a udržuje rovnoměrnou teplotu v
celém úložném prostoru chladničky. Dveřní
elektronika vypíná ventilátor, když jsou dveře
otevřeny a tím brání nechtěné teplotní výměně
s okolím a tak chrání potraviny i energii.

Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

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

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

Kvalita v každém detailu

Stylový box na máslo je určen pro pohodlné,
jednou rukou ovladatelné použiti: je snadno
vyjmutelný, lze ho vyndat pomoci víka a
snadno se otevírá. Jeho důkladně promyšlené
rozměry umožňuji uloženi různých velikostí
másla. Je nárazuvzdorný a dá se umývat v
myčce. Box na máslo lze uložit na všechny
police, nebo dveřní poličky Liebherr.

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

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

Univerzální fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil – horizontální uložení lahví / rovný profil –
uložení ostatních potravin. Tento segment je použit u všech modelů Premium 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 přehled o uložených
potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze
regulovat posuvným regulátorem (označeným
s ymbolem vodní kapky).

Dotekový LC displej zaručuje konstantní udržování zvolené teploty. Digitální displej přesně
zobrazuje teplotu se zaokrouhlením k nejbližšímu stupni. Elektronicky ovládané funkce lze
snadno navolit a měnit pouhým dotekem. Dveřní
signalizace a teplotní alarm upozorní na případné problémy, např. otevřené dveře. Dětská
pojistka zabrání nechtěným změnám nastavení.

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

Kvalita v každém detailu

Praktický systém Liebherr FlexSystem pro
zásuvky BioFresh a BioCool boxy poskytují flexibilní, organizované a jasné skladování potravin. Například ovoce a zelenina mohou být
jasně odděleny nebo potraviny lze skladovat
podle data uskladnění. Všechny součásti
robustního systému FlexSystem se snadno čistí
a jsou bezpečné pro mytí v myčce nádobí.

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem
zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případe, že jsou dveřní přihrádky plně obsazené
a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu
pohybu lahví nebo potravin ve dveřních poličkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním
zavření dveří uživatelem. K automatickému
dovření dveří dojde po překročení úhlu přibližně 30°.

Rozšiřitelná konstrukce univerzálního držáku
vajec je vhodná pro bezpečné uložení až
20 kuřecích nebo 28 křepelčích vajec.
Pro zvýšení jejich trvanlivosti doporučujeme
skladovat vajíčka špičkou dolů nebo položit
držák na vejce do FlexSystem nebo BioFresh
zásuvky (nízká vlhkost).

Velký zásobník na kostky ledu se snadno
naplní vodou díky pohodlnému otevírání.
Víčko pevně utěsňuje tak, aby zásobník mohl
být bezpečně přenesen a uložen do spotřebiče bez rozlití.

IceMaker s přívodem vody poskytuje vysoce kvalitní kostky ledu. Dvě zásuvky zajistí veškerý led, který potřebujete pro jakoukoli příležitost. IceMaker, můžete kdykoli vypnout, sám automaticky udržuje a doplňuje
zásobu ledu. Je-li kvalita vody ve vodovodní síti špatná nebo neexistuje žádné připojení, ICN 3386 nabízí
IceMaker s přívodem vody. Díky kapacitě 1,2 l a praktické rukojeti, lze snadno vyjmout a naplnit.

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

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
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Centrum na skladování potravin určené k integraci

91

203

ECBN 6256
PremiumPlus

ECBN 6256

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: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5
Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Přístroj řady PremiumPlus je na obou vnitřních
stranách vybaven integrovanými LED světelnými
sloupky. Speciální satinování krytu světla vytváří
příjemné osvětlení. Světelné sloupky navíc umožňují variabilní výškové nastavení skleněných poliček. Variabilní vnitřní prostor se skleněnými policemi GlassLine přesvědčí svou elegancí a
kvalitou a lze ho kdykoliv přizpůsobit individuálním požadavkům.

Všestranný držák na lahve je inovativní ve
všech BioFresh Premium modelech. Může být
umístěn nad nebo pod skleněnou policí, dle
individuálních požadavků.

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, zásobník
na vejce
· 3 GlassLine police
· Variabilní použití držáků lahví
· L ED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
· L ED osvětlení BioFresh
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, variabilní nastavení buď na HydroSafe
nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl 4
· 2 různě objemné boxy na teleskopických výsuvech 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
· L ED 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 203 – 211)
· 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 32, 33

cena: 162.999 Kč
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Centrum na skladování potravin určené k integraci
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203

ECBN 6156

ECBN 5066

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 (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5
Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 287 / 0,785 kWh
Celková využitelná kapacita: 379 l (Chladnička: 276 l včetně oddílu BioFresh: 57 l /
Mrazicí oddíl: 103 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 61
Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost,
řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost, řízená
množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

PremiumPlus

ECBN 5066

IceMaker, připojený na vodovod, poskytuje
vysokou kvalitu ledových kostek. Dva zásobníky uchovají potřebný led pro každou příležitost. IceMaker můžete kdykoliv automaticky
vypnout, sám automaticky udržuje zásoby
doplněné.

Zásuvky mrazničky jsou připojeny k vysoce
kvalitním, hladkým teleskopickým kolejnicím
pro snadné použití, i když je zásuvka zcela
naplněna. Zásuvky nabízejí velký úložný prostor, jsou vyrobeny z jednoho kusu pro snadné
vyjmutí a čištění.
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Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 3 GlassLine police
· Variabilní použití držáků lahví
· L ED světelný sloupek na obou
stranách a LED stropní osvětlení
· L ED osvětlení BioFresh
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, variabilní nastavení buď na
HydroSafe nebo na DrySafe

203

PremiumPlus

Mrazicí oddíl 4
· 2 různě objemné boxy na
teleskopických výsuvech 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
· L ED 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 203 – 211)
· 08, 09

cena: 146.999 Kč

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED světelné sloupky na obou
stranách
· L ED osvětlení BioFresh
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, variabilní nastavení buď na
HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl 4
· 2 různě objemné boxy na
teleskopických výsuvech s
automatickým dovřením
· IceMaker pro pevné připojení vody
3/4"
· Produkce ledových kostek za 24 hodin:
1,0 kg
· Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 30 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 12 kg
Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
a vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Pevný závěs dveří vpravo:
varianta -001
· Pevný dveřní závěs vlevo:
varianta -617
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 32, 33

cena: 128.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vestavné kombinované chladničky

178

178

178

178

ICBN 3386

ICBN 3376

ICBN 3324

ICBP 3266

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: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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 (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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 (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: K
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,442 kWh
Celková využitelná kapacita: 261 l (Chladnička: 204 l včetně oddílu BioFresh: 67 l /
Mrazicí oddíl: 57 l)
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost,
řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost,
řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost, řízená
množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Premium

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
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED světelné sloupky na obou
stranách
· L ED osvětlení BioFresh
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
1 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe,
1 FlexSystem

Premium

Mrazicí oddíl 4
· 4 různě objemné boxy, z toho 1 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· IceMaker pro pevné připojení vody
3/4"
· Produkce ledových kostek za 24 hodin:
0,8 kg
· Zásobník na ledové kostky: 1,0 kg
· L ED 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 203 – 211)
· 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 34

cena: 70.999 Kč

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
· 1 fixní police s volitelným profilem
povrchu: zvlněný profil – horizontální
uložení lahví / rovný profil – uložení
ostatních potravin
· L ED světelné sloupky na obou
stranách
· L ED osvětlení BioFresh
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic,
1 z nichž jeden je možné variabilně
nastavit na HydroSafe nebo DrySafe,
1 FlexSystem

Comfort

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, z toho 2 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· L ED 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 203 – 211)
· 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 62.999 Kč

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, 1 z nichž jeden je možné
variabilně nastavit na HydroSafe nebo
DrySafe

Premium

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 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 56.999 Kč

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

Mrazicí oddíl 4
· 2 různě objemné boxy, z toho 1 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· L ED 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 203 – 211)
· 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 64.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vestavné kombinované chladničky

178

178

178

178

ICBS 3324

ICBS 3224

ICN 3386

ICN 3376

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,655 kWh
Celková využitelná kapacita: 255 l (Chladnička: 175 l včetně oddílu BioFresh: 67 l /
Mrazicí oddíl: 80 l)
Hlučnost: 35 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,635 kWh
Celková využitelná kapacita: 261 l (Chladnička: 204 l včetně oddílu BioFresh: 67 l /
Mrazicí oddíl: 57 l)
Hlučnost: 35 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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 (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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 (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost,
časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost,
řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost,
řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Comfort

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, 1 z nichž jeden je možné
variabilně nastavit na HydroSafe nebo
DrySafe

Comfort

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 22 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34, 35

cena: 37.999 Kč

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, 1 z nichž jeden je možné
variabilně nastavit na HydroSafe nebo
DrySafe

Premium

Mrazicí oddíl 4
· 2 různě objemné boxy, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 22 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 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34, 35

cena: 37.999 Kč

Chladnička s BioCool boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník
na vejce, dóza na máslo
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· L ED světelné sloupky levý
· 1 BioCool-Box na teleskopických
výsuvech s LED osvětlením

Premium

Mrazicí oddíl 4
· 4 různě objemné boxy, z toho 1 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· IceMaker se zásobníkem na vodu
· Produkce ledových kostek za 24 hodin:
0,8 kg
· Zásobník na ledové kostky: 1,0 kg
· L ED 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 203 – 211)
· 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 62.999 Kč

Chladnička s BioCool boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník
na vejce, dóza na máslo
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· L ED světelné sloupky levý
· 1 BioCool-Box na teleskopických
výsuvech s LED osvětlením

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, z toho 2 na
kolečkových pojezdech, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· L ED 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 203 – 211)
· 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 56.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vestavné kombinované chladničky

178

ICS 3334

ICS 3234

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 235 / 0,642 kWh
Celková využitelná kapacita: 274 l (Chladnička: 194 l / Mrazicí oddíl: 80 l)
Hlučnost: 35 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 228 / 0,622 kWh
Celková využitelná kapacita: 281 l (Chladnička: 224 l / Mrazicí oddíl: 57 l)
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Chladnička s BioCool boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 1 BioCool-Box na kolečkových pojezdech

Chladnička s BioCool boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 6 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED 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: 22 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 14 kg
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· 2 různě objemné boxy, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 22 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

Comfort

ICS 3334

178

Comfort

cena: 37.999 Kč

cena: 37.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vestavné kombinované chladničky

178

178

178

178

ICUNS 3324

ICUS 3324

ICUS 3224

ICP 3334

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: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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 (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 217 / 0,593 kWh
Celková využitelná kapacita: 281 l (Chladnička: 224 l / Mrazicí oddíl: 57 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: K
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 125 / 0,342 kWh
Celková využitelná kapacita: 274 l (Chladnička: 194 l / Mrazicí oddíl: 80 l)
Hlučnost: 31 dB(A) Silent
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Chladnička s BioCool boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 4 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 BioCool-Box na kolečkových pojezdech

Chladnička s BioCool boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 5 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 BioCool-Box na kolečkových pojezdech

Chladnička s BioCool boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED 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

Mrazicí oddíl 4
· 2 různě objemné boxy, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 22 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 23 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 14 kg
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

Comfort

Comfort

Chladnička s BioCool boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED 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 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 34, 35

cena: 26.999 Kč

Comfort

cena: 23.999 Kč

Comfort

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 34

cena: 25.999 Kč

cena: 58.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vestavné chladničky

IKB 3560

Side
by
Side

Chladničky lze perfektně kombinovat s jinými chladničkami, mrazničkami a vinotékami a vytvořit
tak individuální Side-by-Side, který se vejde do různě velkých výklenků, jako například zde:
BioFresh chladnička (IKB 3560) se skříňovou mrazničkou (SIGN 3576).
Více informací o Side-by-Side na straně 112 – 113.

Vestavné chladničky

Přehled našich chladniček
Ledničky Liebherr vynikají působivou technologií čerstvosti. Široký sortiment zahrnuje jak
modely s klasickým oddělením zeleniny, tak modely BioCool se zásuvkami s nastavitelnou vlhkostí, až po spotřebiče BioFresh, které zajistí dlouhodobou čerstvost potravin.
Ať už hledáte cokoliv, buďte si jisti, že naleznete přesně takovou chladničku, která bude
odpovídat vašim potřebám a požadavkům. správnou ledničku, která vyhovuje vašim
potřebám a požadavkům v rámci rozsáhlého sortimentu Liebherr – ať se jedná o vertikální, podpultový nebo nadpultový spotřebič.

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 individuální 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.

ze strany 146

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.

ze strany 150
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Vestavné chladničky

Kvalita v každém detailu

Elegantní systém Premium-electronics zajišťuje, že zvolená teplota je přesně zachována. Všechny funkce lze
snadno a pohodlně ovládat jemným poklepáním na rozhraní dotykového displaye. Teplota je číselně zobrazené a lze je přečíst z LCD MagicEye displeje.

Vysoce výkonný systém PowerCooling zajišťuje, že čerstvě skladované potraviny jsou
rychle zchlazeny a udržuje rovnoměrnou teplotu v celém interiéru. Kontakt dveří vypne
ventilátor při otevření dveří, pomáhá tak šetřit
cennou energii.

Určité modely Premium s funkcí BioFresh mají
nově zásuvku VarioSafe, která umožňuje
organizaci a náhled na potraviny. Je to
ideální místo pro skladování menších dóz.
Zásuvka může být umístěna v různých výškových úrovních na osvětlovacích panelech.

BioFresh poskytuje dokonalé klima pro dlouhodobé skladování potravin. Skladování při teplotě nad 0 °C
a v ideální hladině vlhkosti, ovoce, zelenina, maso a ryby udrží své živiny a vitamíny delší dobu.

Pro více informací o BioFresh, prosím navštivte:
biofresh.liebherr.com

Koncept Side-by-Side umožňuje chladničkám, mrazničkám a vinotékám umístění
podle Vašich potřeb. Speciální technologie
pro ovládání prostředí mezi spotřebiči s
velkými teplotními rozdíly umožňuje mnoho
kombinací.
Další informace viz strany 112 – 113.

Stylový box na máslo je určen pro pohodlné,
jednou rukou ovladatelné použiti: je snadno
vyjmutelný, lze ho vyndat pomoci víka a
snadno se otevírá. Jeho důkladně promyšlené
rozměry umožňuji uloženi různých velikostí
másla. Je nárazuvzdorný a dá se umývat v
myčce. Box na máslo lze uložit na všechny
police, nebo dveřní poličky Liebherr.

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

Kvalita v každém detailu

Praktický FlexSystem pro BioFresh zásuvky a BioCool boxy, poskytuje flexibilní, organizovaný, průhledný
úložný prostor. Například ovoce a zelenina mohou být skladovány zcela odděleně nebo potraviny lze skladovat podle data spotřeby. Všechny součásti robustního systému FlexSystem se snadno čistí a jsou bezpečné
pro mytí v myčce nádobí.

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

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

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případě,
že jsou dveřní přihrádky plně obsazené a zatížené.
Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví
nebo potravin ve dveřních poličkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním zavření dveří uživatelem. K automatickému dovření dveří dojde po
překročení úhlu přibližně 30°.

Podnos na vajíčka se dá zvětšit a může být
nastaven do nejvhodnější velikosti podle
množství uložených vajec. Poskytuje bezpečný prostor pro uloženi až 20 kuřecích
vajec nebo 28 křepelčích vajec. Je navržen
tak, že vejce mohou byt uloženy špičatější
stranou dolů, což prodlužuje jejich životnost.

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

Kvalita v každém detailu

Intuitívní systém Comfort-electronics umožňuje aby byla teplota udržována na zvolené
úrovni. Nastavení se pohodlně ovládá
pomocí tlačítek. Teplota chladničky se zobrazuje na LCD MagicEye, kde ji lze pohodlně
přečíst.

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

Čerstvé potraviny mohou být pečlivě zmrazeny a dlouhodobě skladovány v 4-hvězdičkovém mrazicím prostoru. Pro jasnější viditelnost a snadný přístup, je možné použít
odnímatelnou polici, s kterou lze rozdělit prostor mrazničky do dvou částí.

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 přehled
o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem (označeným
symbolem vodní kapky).

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

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

178

178

178

178

IKBP 3564

IKB 3560

IKB 3524

IKB 3520

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: K
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 160 / 0,438 kWh
Celková využitelná kapacita: 284 l (Chladnička: 257 l včetně oddílu BioFresh: 90 l /
Mrazicí oddíl: 27 l)
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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 (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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 (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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 (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
· Automatická funkce SuperCool
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl 4
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 17 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
· Automatická funkce SuperCool
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
· Automatická funkce SuperCool
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl 4
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 17 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za
dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly:
chladničky
· Automatická funkce SuperCool
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

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

Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 05, 08, 12, 34, 36

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 3 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, 1 z nichž jeden je možné
variabilně nastavit na HydroSafe nebo
DrySafe

Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 34, 36

Premium

Premium

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

K dispozici i jako:
IKB 3564 n 230 / 0,630 kWh

cena: 58.999 Kč

cena: 66.999 Kč

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

Comfort

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 05, 12, 34

cena: 58.999 Kč

Comfort

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

cena: 43.999 Kč

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství
(ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 12, 34

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky
SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 6 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 3 BioFresh-boxy na teleskopických
výsuvech, 1 z nichž jeden je možné
variabilně nastavit na HydroSafe nebo
DrySafe

cena: 43.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vestavné chladničky

178

178

IKF 3514

IKF 3510

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: 34 dB(A)
Klimatická třída: ST (+16°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Comfort

Comfort

IKF 3510
Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperCool

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperCool

Chladnička
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvech
· 2 vyjímatelné košíky na láhve

Chladnička
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 6 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 2 boxy na ovoce a zeleninu na teleskopických výsuvech
· Výsuvná zásuvka s částečným rozšířením na teleskopických kolejnicích
· 2 vyjímatelné košíky na láhve

Mrazicí oddíl 4
· Doba uložení bez proudu: 17 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 12

Výsuvná police drží dva odnímatelné koše na
láhve, které nabízejí dostatek prostoru pro
lahve (do 1,5 l) a krabicové nápoje. Jsou
vybaveny integrovanými madly pro snadnou
přepravu a nastavitelnými držáky lahví pro
bezpečné skladování.

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08

cena: 39.999 Kč

Po vyjmutí košů na lahve nabízí výsuvná
police prostor pro plastovou přepravku láhví.
Hladké teleskopické kolejnice zajišťují snadný
přístup k velkému množství chlazených
nápojů.

cena: 39.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vestavné chladničky

178

178

140

140

IK 3524

IK 3520

IKB 2720

IKB 2724

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: 36 dB(A)
Klimatická třída: ST (+16°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 125 / 0,340 kWh
Celková využitelná kapacita: 231 l (Chladnička: 231 l včetně oddílu BioFresh: 59 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 202 / 0,552 kWh
Celková využitelná kapacita: 216 l (Chladnička: 196 l včetně oddílu BioFresh: 59 l /
Mrazicí oddíl: 20 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
· Automatická funkce SuperCool

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperCool

Chladnička s BioCool boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED osvětlení
· 2 BioCool-boxy na teleskopických výsuvech

Chladnička s BioCool boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 7 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· Rošt na lahve
· L ED osvětlení
· 2 BioCool-boxy na teleskopických výsuvech

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
· Automatická funkce SuperCool
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
· Automatická funkce SuperCool
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

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

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 z nichž jeden je možné
variabilně nastavit na HydroSafe nebo DrySafe

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory,
variabilní zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 z nichž jeden je možné
variabilně nastavit na HydroSafe nebo DrySafe

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Mrazicí oddíl 4
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Comfort

Comfort

Comfort

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 12, 34

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Comfort

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 12, 34

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 34, 36

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 34

cena: 37.999 Kč

cena: 25.999 Kč

cena: 40.999 Kč

cena: 40.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vestavné chladničky

140

140

122

122

122

IK 2764

IK 2760

IKB 2324

IKS 2334

IKS 2330

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 187 / 0,512 kWh
Celková využitelná kapacita: 235 l (Chladnička: 215 l / Mrazicí oddíl: 20 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: ST (+16°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 109 / 0,296 kWh
Celková využitelná kapacita: 251 l
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 189 / 0,517 kWh
Celková využitelná kapacita: 182 l (Chladnička: 166 l
včetně oddílu BioFresh: 59 l / Mrazicí oddíl: 16 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 174 / 0,476 kWh
Celková využitelná kapacita: 201 l (Chladnička: 185 l /
Mrazicí oddíl: 16 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: ST (+16°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 105 / 0,286 kWh
Celková využitelná kapacita: 217 l
Hlučnost: 35 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
· Automatická funkce SuperCool
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperCool
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
· Automatická funkce SuperCool

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperCool

Chladnička s BioCool boxy
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· Rošt na lahve
· L ED světelné sloupky levý
· 1 BioCool-Box na teleskopických výsuvech s LED osvětlením

Chladnička s BioCool boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
· 6 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· VarioSafe
· Rošt na lahve
· L ED světelné sloupky levý
· 1 BioCool-Box na teleskopických výsuvech s LED osvětlením

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
· Automatická funkce SuperCool
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioCool boxy
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, variabilní zásobník na vejce
· 5 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 1 BioCool-Box na kolečkových pojezdech

Chladnička s BioCool boxy
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, variabilní zásobník na vejce
· 6 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 1 BioCool-Box na kolečkových pojezdech

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

Premium

Premium

Mrazicí oddíl 4
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Comfort

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 04, 08, 12, 34

cena: 42.999 Kč

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, variabilní zásobník na vejce
· 3 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech,
1 z nichž jeden je možné variabilně nastavit na
HydroSafe nebo DrySafe
Mrazicí oddíl 4
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 13 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 04, 12, 34

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Comfort

cena: 42.999 Kč

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 05, 08, 34

cena: 36.999 Kč

Comfort

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 34, 35

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 08, 34, 35

cena: 30.999 Kč

cena: 30.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Plně vybavená chladnička BioFresh

Ovládací prvky posuvníku umožňují všechny
zásuvky BioFresh nastavit na „Suché“ pro
suché prostředí na skladování masa, ryb a
mléčných výrobků, nebo „Hydro“ pro vlhké
prostředí na uchování ovoce a zeleniny.

SIBP 1650
Premium

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: K
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 73 / 0,198 kWh
Celková využitelná kapacita: 84 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
BioFresh boxy
· PowerCooling
· 4 BioFresh-boxy, z nichž 3 na kolečkových pojezdech, 1 FlexSystem
Přednosti vybavení
· Vytápění boční stěny a stropu pro Side-by-Side koncept
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem
zaručuje bezpečí a pohodlí. Integrovaný
dveřní systém SoftSystem se pohybuje, když
jsou dveře zavřené.

Side
by
Side

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 05, 12

Koncepce skladování potravin Mix and Match: kompletní chladnička BioFresh
(SIBP 1650) vespod a vestavná chladnička (IKP 1660) nad ní.
Další informace o konceptu Side-by-Side najdete na stránkách 112 – 113.

cena: 37.999 Kč
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

155

Vestavné chladničky

88

88

88

IKP 1660

IKS 1624

IKS 1620

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: K
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 65 / 0,177 kWh
Celková využitelná kapacita: 151 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 147 / 0,401 kWh
Celková využitelná kapacita: 134 l (Chladnička: 118 l /
Mrazicí oddíl: 16 l)
Hlučnost: 35 dB(A)
Klimatická třída: N (+16°C až +32°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 98 / 0,266 kWh
Celková využitelná kapacita: 151 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperCool
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
· Automatická funkce SuperCool

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperCool

Chladnička s BioCool boxy
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, variabilní zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 2 BioCool-boxy

Chladnička s BioCool boxy
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, variabilní zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
· L ED osvětlení
· 2 BioCool-boxy

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

Premium

Comfort

Chladnička s BioCool boxy
· 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
· L ED světelné sloupky levý
· 2 BioCool-boxy
Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 34

Comfort

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 34, 35

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 08, 34, 35

Koncepce skladování potravin Mix and Match: kompletní chladnička BioFresh
(SIBP 1650) vespod a vestavná chladnička (IKP 1660) nad ní.
Další informace o konceptu Side-by-Side najdete na stránkách 112 – 113.

cena: 33.999 Kč

cena: 29.999 Kč

cena: 29.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Mrazničky určené
k integraci

Všechny mrazničky Liebherr s výškou otvoru 140 a 178 cm se dají perfektně kombinovat
vedle sebe s chladničkami a vinotékami v různých variantách, k vytvoření Mix a Match
centra potravin.
Další informace o konceptu Side-by-Side najdete na stránkách 112 – 113.
SIGN 3576

Mrazničky určené k integraci

Kvalita v každém detailu

Novou kvalitu prožitku zažijete s technologií
IceMaker od Liebherr, která se stará o chlazené
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 zajišťuje dostatečný přísun ledových
kostek. Ať už na jeden chlazený nápoj nebo pro
velkou společnost.

Elegantní systém Premium-electronics zajišťuje že je zvolená teplota zachována.
Všechny funkce mohou být snadno a pohodlně ovládané jemným poklepáním na dotykovou obrazovku. Teplota se zobrazuje a
může být přečtena z LCD MagicEye displaye.

Všechny mrazničky s funkcí NoFrost a
SmartFrost z našeho praktického VarioSpace
konceptu disponují zásuvkami a skleněnými
úložnými policemi, které lze pohodlně vyjmout
a tím vytvořit extra úložný prostor pro skladování nadměrných potravin.

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případě,
že jsou dveřní přihrádky plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu
lahví nebo potravin ve dveřních poličkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním zavření dveří
uživatelem. K automatickému dovření dveří dojde
po překročení úhlu přibližně 30°.

Zásuvky mrazničky jsou spojeny s vysoce kvalitními, hladce běžícími teleskopickými kolejnicemi pro snadnou manipulaci, i při silném naplnění. Zásuvky nabízejí dostatek úložného prostoru a jsou vyrobeny z jednoho
kusu pro snadné vyjmutí a čištění.

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

Koncept Side-by-Side umožňuje chladničkám,
mrazničkám a vinotékám umístění podle Vašich
potřeb. Speciální technologie pro ovládání prostředí mezi spotřebiči s velkými teplotními rozdíly
umožňuje mnoho kombinací.
Další informace viz strany 112 – 113.

Více k tématu NoFrost pod nofrost.liebherr.com

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
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Mrazničky určené k integraci

SIGN 3576

SIGN 3556

SIGN 2756

IGN 1664

IGS 1624

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
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

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
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):
139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 159 / 0,435 kWh
Celková využitelná kapacita: 84 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):
87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 159 / 0,434 kWh
Celková využitelná kapacita: 100 l
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):
87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· 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"
· Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
· Zásobník na ledové kostky: 1,5 kg
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· 8 různě objemných boxů, z toho 6 na teleskopických výsuvech, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· 6 různě objemných boxů, z toho 4 na teleskopických
výsuvech, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· L ED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 14 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· 4 různě objemné boxy, z toho 3 na kolečkových
pojezdech, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 15 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 12 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Mrazicí oddíl 4
· 4 různě objemné boxy, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 12 kg
· Police z bezpečnostního skla

Premium

Premium

Přednosti vybavení
· Vyhřívání bočních stěn pro koncepci Side-by-Side
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Premium

Přednosti vybavení
· Vyhřívání bočních stěn pro koncepci Side-by-Side
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Premium

Přednosti vybavení
· Vyhřívání bočních stěn pro koncepci Side-by-Side
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 08, 09, 10, 12

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 08, 09, 10, 11, 12

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 08, 09, 10, 12

cena: 63.999 Kč

cena: 53.999 Kč

cena: 43.999 Kč

Comfort

Přednosti vybavení
· Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 08, 09, 10, 35

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 08, 09, 10, 12

cena: 34.999 Kč

cena: 32.499 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Podstavné chladničky
a mraznička

UIKo 1560

Podstavné chladničky a mraznička

82-88

82-88

SUIB 1550

UIKo 1560

Pevné dveře / Spotřebiče pod pracovní desku pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: K
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 71 / 0,194 kWh
Celková využitelná kapacita: 80 l (Chladnička: 80 l včetně oddílu BioFresh: 80 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Pevné dveře / Spotřebiče pod pracovní desku pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 91 / 0,249 kWh
Celková využitelná kapacita: 124 l
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Premium

Premium

SUIBP 1550

UIKo 1560

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperCool
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· 1 GlassLine police
· 3 BioFresh-boxy, 1 FlexSystem
· Odnímatelné zásobníky, 4 litry v základním kaslíku

Chladnička
· dóza na máslo
· 2 GlassLine police
· Držák na lahve je integrován do spodní výsuvné jednotky
· L ED stropní osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu
· LiftUp-Box
,

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 03, 04, 05, 12

Zásobník vložený do základního kaslíku,
umožňuje optimální využití spodního prostoru
ve spotřebiči. Lze jej snadno vyjmout a kapacita cca. 4 litry nabízí dostatečný prostor pro
skladování menšího zboží.

LiftUp Box umožňuje ideální využití úložného
prostoru pod plně rozšiřitelnou výsuvnou
zásuvkou. Je ergonomicky navržena, snadno
se odnímá a kapacita 8 litrů poskytuje dostatek úložného místa. Když je vytažen, LiftUp
Box je posunut nahoru, ze základního kaslíku,
čímž poskytuje pohodlný přístup k jídlu.

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Plně vysunutelný Sklepní-boxy pro plné rozšíření
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 37

cena: 41.999 Kč
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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cena: 44.999 Kč
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Podstavné chladničky a mraznička

82-88

82-88

82-88

82-88

82-88

UIKo 1550

UIK 1514

UIK 1510

SUIGN 1554

SUIG 1514

Pevné dveře / Spotřebiče pod pracovní desku pro
integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 91 / 0,249 kWh
Celková využitelná kapacita: 124 l
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Pevné dveře / Spotřebiče pod pracovní desku pro
integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 138 / 0,378 kWh
Celková využitelná kapacita: 119 l (Chladnička: 104 l /
Mrazicí oddíl: 15 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Pevné dveře / Spotřebiče pod pracovní desku pro
integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 92 / 0,252 kWh
Celková využitelná kapacita: 136 l
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Pevné dveře / Spotřebiče pod pracovní desku pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,403 kWh
Celková využitelná kapacita: 79 l
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Pevné dveře / Spotřebiče pod pracovní desku pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,403 kWh
Celková využitelná kapacita: 95 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 - 88 / 60 / min. 55

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperCool
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
· Automatická funkce SuperCool
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi,
tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperCool
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
· dóza na máslo
· 2 GlassLine police
· Držák na lahve je integrován do spodní výsuvné
jednotky
· L ED stropní osvětlení

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, variabilní zásobník na vejce
· 3 GlassLine police
· L ED osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass
s posuvnými fixátory, variabilní zásobník na vejce
· 4 GlassLine police
· L ED stropní osvětlení
· 1 box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
· 3 různě objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 15 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

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
· Plně vysunutelný Sklepní-boxy pro plné rozšíření

Mrazicí oddíl 4
· Pantové 4-hvězdičkové dveře mrazničky
· 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

Premium

Comfort

,

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 37

Comfort

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Premium

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 12

Comfort

Přednosti vybavení
· Vyhřívání bočních stěn pro koncepci Side-by-Side
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· Vyhřívání bočních stěn pro koncepci Side-by-Side
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 08, 09, 12

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 08, 12

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 01, 02, 04, 12

cena: 44.999 Kč

cena: 29.999 Kč

cena: 29.999 Kč

cena: 34.999 Kč

cena: 30.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Chladničky na víno

EWTgb 3583

Naše chladničky na víno: přehled

Milovníci vína mají nejpřísnější požadavky na skladování svého oblíbeného
vína. Mnozí si rádi vychutnávají své kvalitní víno často; jiní dávají přednost
dlouhodobému vytváření své vlastní sbírky; a někteří chtějí to nejlepší z obou
světů. Liebherr nabízí vysoce kvalitní vinotéky, které zaručují perfektní dlouhodobé skladování a podávání vína v teplotě, dle Vašich požadavků.

+5°C až +20°C
+5°C až +20°C

Řada Vinidor

+5°C až +20°C

Nabízí buď 2 nebo 3 individuálně ovládané klimatické zóny v
rozmezí +5 °C a +20 °C a přesností na +/– 1°C. Řada Vinidor
nabízí velkou flexibilitu. Tento rozsah usnadňuje kombinované
skladování červených a bílých vín ve správné servírovací teplotě,
nebo dlouhodobé temperování vín na skladování.

+5°C až +20°C

Řada GrandCru a Vinothek
Vinotéky nabízejí podobné podmínky jako vinný sklep. Tento
sortiment usnadňuje skladování červených a bílých vín na správné
dlouhodobé skladovací teploty nebo individuální temperování
pro servírování vín. Teplotu lze nastavit od +5 °C až +20 °C,
v každém případě je konstantní a rovnoměrná v celém interiéru
spotřebiče.

Vinidor – ze strany 176

GrandCru – strany 178

Vinothek – strany 179

Spotřebič pro udržení správné vlhkosti – ze strany 180

+18°C

Řada Vinothek

+5°C
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Víceteplotní vinotéky z řady Vinothek nabízí všestranné skladování
různých druhů vín, každé v perfektní teplotě pro okamžité podávání. Inovativní klimatická technologie vytváří odstupňovanou teplotní zónu až do +18 °C až zpět na +5 °C. Tímto způsobem lze
skladovat různé druhy vín při správných teplotách podmínkách.
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Chladničky na víno

Kvalita v každém detailu

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.
Přehlednost funkcí umožňuje velmi snadné a jednoduché nastavení požadovaných teplot.

Všechny spotřebiče Vinidor jsou vybaveny
moderní koncepcí LED osvětlení. V každé teplotní
zóně je samostatné LED osvětlení, které je integrováno buď do stropu nebo do izolačních přepážek. Protože speciální LED osvětlení produkuje
minimum tepelné energie, mohou se zde prezentovat vína dlouhodobě se zapnutým osvětlením.

Tónované bezpečnostní sklo chladniček na
víno garantuje základní ochranu proti UV záření
pro zachování kvality vína. Praktické dveřní
madlo, s integrovaným otevíracím mechanismem
umožňuje, aby se dveře spotřebiče otevíraly
pohodlně s minimálním úsilím. Zámek zabezpečí Vaše víno před nežádoucím přístupem.

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 poskytují 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.

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
mohou být uskladněny ležící lahve vína.

Funkce SoftSystem poskytuje zvýšenou bezpečnost a pohodlí. Na dveřích zabudovaný
SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří.
Navíc se dveře otevřené v úhlu asi 45° automaticky zavřou samy.

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

70

70

70

60

WTes 5872

WTes 5972

WTpes 5972

WTes 1672

Třída energetické náročnosti: A ²
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 180 / 0,493 kWh ²
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 178 ¹
Celková využitelná kapacita: 496 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli / nerezová ocel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70 / 74,2 ²

Třída energetické náročnosti: A ²
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh ²
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 211 ¹
Celková využitelná kapacita: 516 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli / nerezová ocel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70 / 74,2 ²

Třída energetické náročnosti: A ²
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh ²
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 155 ¹
Celková využitelná kapacita: 516 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli / nerezová ocel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70 / 74,2 ²

Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 137 / 0,375 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 34 ¹
Celková využitelná kapacita: 95 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli / nerezová ocel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 82,2 / 59,8 / 57,8

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 3 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 3 teplotní zóny, může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· 3 regulovatelné chladící okruhy
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 13 rošty, z toho 10 prezentační na teleskopických výsuvech,
z toho 1 prezentační rošt

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny, může být nastavena 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
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 10 rošty, z toho 8 prezentační na teleskopických výsuvech,
z toho 1 prezentační rošt

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny, může být nastavena 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
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 6 rošty, z toho 5 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 2 vyjímatelné koše

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny, může být nastavena 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
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 5 rošty, z toho 3 prezentační na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
· Zámek

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
· Zámek

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Nerezové tyčové madlo
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Zámek

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Zámek

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 16, 21

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 16, 21, 38

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 16, 18, 21

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 16, 18, 21

Vinidor

Vinidor

cena: 125.999 Kč
1 Tyto modely jsou určeny pouze k ukládání vína. Maximální objem standardních lahví bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vinidor

cena: 119.999 Kč

Vinidor

cena: 139.999 Kč

cena: 57.999 Kč

2	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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Vinotéky na skladování vína GrandCru

Víceteplotní vinotéky Vinothek

70

43

Vinotéky na skladování vína Vinothek

60

60

WKes 4552

WKes 653

WTb 4212

WKb 1812

Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 133 / 0,364 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 201 ¹
Celková využitelná kapacita: 435 l
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli / nerezová ocel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 70 / 74,2

Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 75 / 0,205 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 12 ¹
Celková využitelná kapacita: 38 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN (+10°C až +32°C)
Dveře / boční stěny: Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli se SmartSteel /
nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 61,2 / 42,5 / 47,8

Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,460 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 200 ¹
Celková využitelná kapacita: 395 l
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Izolační skleněné dveře s rámem černá / černá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 60 / 73,9

Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 113 / 0,307 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 66 ¹
Celková využitelná kapacita: 134 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Dveře / boční stěny: Izolační skleněné dveře s rámem černá / černá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 89 / 60 / 61,3

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková 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
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· L ED osvětlení trvale zapnuté
· Výškově nastavitelné ulozné Rošty z bukového dřeva
· 6 rošty

Prostor na víno
· 1 teplotní zóna, může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 3 rošty
· Zásuvka na sklenice

Prostor na víno
· 6 teplotní zóny z +5°C až +18°C
· Přívod čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí lávových kamenů
· Vnitřní osvětlení trvale zapnuté
· Výškově nastavitelné ulozné Rošty z bukového dřeva
· 6 rošty

Prostor na víno
· 1 teplotní zóna, může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· Vnitřní osvětlení trvale zapnuté
· Výškově nastavitelné ulozné Pozinkovaná polička
· 3 rošty

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Ergonomické tyčové madlo černá
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Ergonomické tyčové madlo černá
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 15, 16, 22, 29

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 16, 19, 21, 29

GrandCru

GrandCru

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Zámek

Vinothek

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Vhodné pro montáž na zeď
· Pevný dveřní závěs vpravo
· Výměnná těsnění dveří
· Zámek

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 13, 15, 16, 17, 18, 21

Vinothek

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 16, 20, 21

cena: 64.999 Kč

cena: 53.999 Kč

cena: 30.999 Kč

cena: 27.999 Kč

1 Tyto modely jsou určeny pouze k ukládání vína. Maximální objem standardních lahví bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Spotřebič pro udržení správné vlhkosti

43

ZKes 453
Humidor

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,443 kWh
Celková využitelná kapacita: 39 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: N (+16°C až +32°C)
Dveře / boční stěny: Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli se SmartSteel /
nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 61,2 / 42,5 / 47,8

Přesný elektronický řídicí systém umožňuje
teplota, která má být nastavena v rozmezí
+16 °C až +20 °C. Vlhkost může být také
nastavena mezi 68 % a 75 %. Teplota alarm
upozorňuje uživatele na jakékoli nesrovnalosti
uvnitř interiér.

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální zobrazení teploty a vlhkosti
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka
Humidor
· 1 teplotní zóna, může být nastavena v rozmezí +16°C až +20°C
· Rozsah vlhkosti je nastavitelný mezi 68% až 75%
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Vnitřní výbava ze španělského cedrového dřeva
· 2 rošty

ZKes 453

Liebherr spotřebič pro udržení správné vlhkosti
s LED osvětlením a funkcí stmívání zabudovanou do skleněných dveří. LED diody prakticky
nevyzařují žádné teplo, doutníky mohou být
dlouhodobě vystaveny světlu, aniž by byla
ohrožena jejich kvalita.

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Vhodné pro montáž na zeď
· Pevný dveřní závěs vpravo
· 2 zásuvkové boxy
· Zámek
Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 20

cena: 75.999 Kč
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Naše chladničky na víno:
přehled
+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

Chladničky na víno třídy Vinidor
Řada Vinidor spojuje v jednom přístroji výhody a přednosti chladniček na víno
klimatizovaných 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 elektronické řídicí a ovládací systémy, bezpečnostní a jistící
prvky, přesná a spolehlivá teplotní čidla, antivibrační motor-kompresory a ventilátory,
úložné rošty vyrobené z chemicky neošetřeného dřeva, tónované termo-izolační
skleněné výplně dveří s UV filtrací a také aktivní filtrační systémy vzduchu FreshAir.



ze strany 186

+5°C až +20°C

Klimatizované chladničky na víno

Side
by
Side

Vinotéky lze dokonale kombinovat s jinými vinotékami nebo kombinovanými chladničkami s mrazničkou
a vytvořit tak individuální Side-by-Side, který se vejde do různě velkých výklenků, jako například zde:
multitemperovaná vinotéka (EWTgw 3583) s BioFresh chladničkou (IKB 3560) se skříňovou
mrazničkou (SIGN 3576).
Více informací o Side-by-Side na straně 112 – 113.

Tyto přístroje se vyrábí v provedení výbavy GrandCru a Vinothek,
pracují však na stejném 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 podmínky jako vinný sklep, proto jsou ideální volbou pro dlouhodobé
uložení vína s potenciálem 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 společenskou oslavu s předpokladem velké vinné degustace.
ze strany 193
183

Chladničky na víno

Kvalita v každém detailu

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.
Přehlednost funkcí umožňuje velmi snadné a jednoduché nastavení požadovaných teplot.

Všechny spotřebiče Vinidor jsou vybaveny
moderní koncepcí LED osvětlení. V každé
teplotní zóně je samostatné LED osvětlení,
které je integrováno buď do stropu nebo do
izolačních přepážek. Protože speciální LED
osvětlení produkuje minimum tepelné energie,
mohou se zde prezentovat vína dlouhodobě
se zapnutým osvětlením.

Koncept Side-by-Side umožňuje chladničkám,
mrazničkám a vinotékám umístění podle
Vašich potřeb. Speciální technologie pro ovládání prostředí mezi spotřebiči s velkými teplotními rozdíly umožňuje mnoho kombinací.
Další informace viz strany 112 – 113.

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 poskytují
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.

Skleněné dveře bez madel zaručují perfektní
integraci do kuchyně bez madel. Neposkytuje
pouze UV ochranu, které můžete důvěřovat,
ale také zajišťuje vynikající viditelnost uložených
vín. Při poklepání TipOpen technologie otevírá skleněná dvířka na 7 cm při poklepání,
pokud se dveře během tří sekund neotevřou,
systém hladkého zavírání je znovu zavře.

Funkce SoftSystem poskytuje zvýšenou bezpečnost a pohodlí. Na dveřích zabudovaný
SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří.
Navíc se dveře otevřené v úhlu asi 30° auto
maticky zavřou samy.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
184
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Vinidor dvojzónové vinotéky

178

Integrovaný filtr FreshAir s aktivním uhlím
čistí vnitřní vzduch zadržuje nepříjemné pachy.
Je snadné ho vyměnit, tím je zaručena optimální kvalitu vzduchu.

178

EWTgb 3583

EWTgw 3583

EWTdf 3553

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,442 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 83
Hrubý / využitelný objem: 307 l / 271 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN (+10°C až +32°C)
Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 178 / 56 / min. 55

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,442 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 83
Hrubý / využitelný objem: 307 l / 271 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN (+10°C až +32°C)
Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 178 / 56 / min. 55

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,443 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 80
Hrubý / využitelný objem: 289 l / 254 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Technický rám dveří s izolačním sklem
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 178 / 56 / min. 55

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· 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, může být nastavena 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
· L ED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
· Rošty z bukového dřeva
· 10 rošty, z toho 8 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny, může být nastavena 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
· L ED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
· Rošty z bukového dřeva
· 10 rošty, z toho 8 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny, může být nastavena 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
· L ED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
· Rošty z bukového dřeva
· 10 rošty, z toho 8 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
· TipOpen
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Přednosti vybavení
· TipOpen
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

Vinidor

EWTdf 3553 s nerezovým rámem / držadlem (příslušenství)

178

Vinidor

cena: 136.999 Kč

Vinidor

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

cena: 136.999 Kč

cena: 104.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vinidor dvojzónové vinotéky

122

Výstavní police je ideální pro vystavení vína,
také předchází vylití.

122

EWTgb 2383

EWTgw 2383

EWTdf 2353

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 152 / 0,414 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 51
Hrubý / využitelný objem: 195 l / 169 l
Hlučnost: 32 dB(A) Silent
Klimatická třída: SN (+10°C až +32°C)
Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 / 56 / min. 55

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 152 / 0,414 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 51
Hrubý / využitelný objem: 195 l / 169 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN (+10°C až +32°C)
Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 / 56 / min. 55

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 152 / 0,416 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 48
Hrubý / využitelný objem: 183 l / 158 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Technický rám dveří s izolačním sklem
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 / 56 / min. 55

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· 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, může být nastavena 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
· L ED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
· Rošty z bukového dřeva
· 6 rošty, z toho 4 prezentační na teleskopických výsuvech,
z toho 1 prezentační rošt

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny, může být nastavena 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
· L ED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
· Rošty z bukového dřeva
· 6 rošty, z toho 4 prezentační na teleskopických výsuvech,
z toho 1 prezentační rošt

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny, může být nastavena 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
· L ED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
· Rošty z bukového dřeva
· 6 rošty, z toho 4 prezentační na teleskopických výsuvech,
z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
· TipOpen
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Přednosti vybavení
· TipOpen
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Vinidor

EWTgw 2383

122

Vinidor

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 21

Vinidor

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

cena: 115.999 Kč

cena: 115.999 Kč

cena: 94.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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189

Vinidor dvojzónové vinotéky

88

EWTgb 1683

Koncept Side-by-Side umožňuje chladničkám,
mrazničkám a vinotékám umístění podle Vašich
potřeb. Speciální technologie pro ovládání
prostředí mezi spotřebiči s velkými teplotními
rozdíly umožňuje mnoho kombinací.
Další informace viz strany 112 – 113.

88

88

EWTgb 1683

EWTgw 1683

EWTdf 1653

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,396 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 33
Hrubý / využitelný objem: 125 l / 104 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN (+10°C až +32°C)
Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 88 / 56 / min. 55

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,396 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 33
Hrubý / využitelný objem: 125 l / 104 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN (+10°C až +32°C)
Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 88 / 56 / min. 55

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montáže 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 l / 97 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Technický rám dveří s izolačním sklem
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4-89 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· 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, může být nastavena 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
· L ED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
· Rošty z bukového dřeva
· 4 rošty, z toho 2 prezentační na teleskopických výsuvech,
z toho 1 prezentační rošt

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny, může být nastavena 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
· L ED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
· Rošty z bukového dřeva
· 4 rošty, z toho 2 prezentační na teleskopických výsuvech,
z toho 1 prezentační rošt

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny, může být nastavena 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
· L ED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
· Rošty z bukového dřeva
· 4 rošty, z toho 2 prezentační na teleskopických výsuvech,
z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
· TipOpen
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Přednosti vybavení
· TipOpen
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

Vinidor

Vinidor

cena: 104.999 Kč

Vinidor

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 16, 21

cena: 104.999 Kč

cena: 83.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Vinotéky pod pracovní desku

82-87

Při poklepání TipOpen technologie otevírá
skleněná dvířka na 7 cm při poklepání, pokud
se dveře během tří sekund neotevřou, systém
hladkého zavírání je znovu zavře.

82-87

UWTgb 1682

UWTes 1672

UWKes 1752

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 l / 94 l
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 58

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 l / 94 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, madla
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 58

Spotřebiče pod pracovní desku
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,396 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 46
Hrubý / využitelný objem: 135 l / 110 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, madla
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 /60  / min. 57,5

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, tlačítková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny, může být nastavena 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
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 5 rošty, z toho 3 prezentační na teleskopických výsuvech

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny, může být nastavena 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
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 5 rošty, z toho 3 prezentační na teleskopických výsuvech

Prostor na víno
· 1 teplotní zóna, může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· L ED osvětlení trvale zapnuté
· Rošty z bukového dřeva
· 4 rošty, z toho 3 prezentační na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení
· TipOpen
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Přednosti vybavení
· Hliníkové tyčové madlo
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Zámek

Přednosti vybavení
· Hliníkové tyčové madlo
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
· Zámek

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 21

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 16, 21, 38

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 38

Vinidor

UWTgb 1682

82-87

Vinidor

cena: 86.999 Kč

GrandCru

cena: 67.999 Kč

cena: 55.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Řada GrandCru

45

V modelové řadě WKE 5 slouží výsuvná
zásuvka pro skladování příslušenství přímo
pod vinotékou. Tímto se vytvoří prostor 45 na
60 cm. K dispozici v bílém skle (9792 449),
černém skle (9792 451) a nerezové oceli
(9792 453).

45

WKEgb 582

WKEgw 582

WKEes 553

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 l / 46 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45,1 / 55,9 / min. 55

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 l / 46 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45,1 / 55,9 / min. 55

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 l / 46 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN (+10°C až +32°C)
Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, zapuštěná madla
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Ovládací prvky
· 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
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 3 rošty, z toho 2 prezentační na teleskopických výsuvech

Prostor na víno
· 1 teplotní zóna, může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 3 rošty, z toho 2 prezentační na teleskopických výsuvech

Prostor na víno
· 1 teplotní zóna, může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· L ED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 3 rošty, z toho 2 prezentační na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení
· Dveře v funkcí TipOpen
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Přednosti vybavení
· Dveře v funkcí TipOpen
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Přednosti vybavení
· Zapuštěná madla
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 21

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 21

Zvláštní příslušenství (ze strany 203 – 211)
· 6, 13, 14, 16, 21

* 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).

GrandCru

WKEgb 582

45

GrandCru

cena: 59.999 Kč

GrandCru

cena: 59.999 Kč

cena: 53.999 Kč

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Glosář

Rozměry výklenků

203

178

158

140

122

102

Výškové regulační prvky s nezávislou nastavitelností

82
–
87

88

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. Kromě toho mají všechny spotřebiče dvě nastavitelné přední nohy. Přínosem je správné
zavírání dveří, dosednutí těsnění a tím pádem efektivní provoz přístroje.
82

72

45

178

Rozměry výklenku pro spotřebiče určené k zabudování jsou standardizovány a vycházejí z výklenků kuchyňského
nábytku. Poskytují informace o výšce a šířce přístroje.

Vario sokl
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.

Klimatické třídy
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 klimatická
hodnocení byla definována (dle DIN EN ISO 15502).

Dekorační panel / Dekorativní rámeček / Dekorativní vyrovnávací lišty

N +16 °C až +32 °C
T +16 °C až +43 °C

SN +10 °C až +32 °C
ST +16 °C až +38 °C

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

Superúsporné

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.

XXX 1234

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 spotřebiče,
které mají o 20 % nižší spotřebu než je mezní hodnota třídy A+++. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na
straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

XXX

XXX L

XXX L

XXX dB

Čtyřbodové zafixování spotřebiče

Přívod vzduchu a větrání

Propracovaným konstrukčním řešením Liebherr umožňuje velmi jednoduchou, ale zároveň velmi bezpečnou a bezporuchovou 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
diskrétně skryty. Vytváří hloubkový doraz v horní a dolní části. Toto vložení omezení zajišťuje optimální vyrovnání
spotřebiče a umístění v jednotce.

Aby bylo zajištěno chlazení chladicího systému a správné fungování spotřebiče, musí být vestavěné spotřebiče dostatečně větrané. V závislosti na modelu a umístění instalace:
1
2
3
4
5
6

	Vestavné přístroje v kuchyňském nábytku na výšku místnosti. Čelní odvětrání v soklu.
Odvětrání pomocí větracích štěrbin.
	Vestavné přístroje v kuchyňském nábytku, který není na výšku místnosti. Čelní odvětrání v soklu.
Odvětrání přes zadní stěnu kuchyňského nábytku.
	V případě individuálních zabudovaných spotřebičů nad sebou (Freshness Center/SBS Concept, viz strany
112 – 113) ventilace je umístěna podle popisu v bodech 1 a 2.
Vestavné přístroje s čelním odvětráním a ventilací.
	Podstavné přístroje s čelním odvětráním v soklu. Odvětrání pomocí větracích štěrbin.
Podstavné přístroje s čelním odvětráním a ventilací.

1

2

3

4

5

6

Dbejte prosím následujícího: Plocha všech větracích štěrbin musí být minimálně 200 cm2.
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Schéma montáže
[ mm ]

Plánujete novou kuchyň? Chcete ji dodatečně
dovybavit nebo nahradit staré spotřebiče novými?
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.

ECBN 6156
Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický Ice Maker (3/4")!

ICBN 3386
SIGN 3576

*

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

Včetně 3 m pancéřové hadice 3/4" pro připojení k vodovodu
(Objednací číslo. 6030 785)

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

[ mm ]

[ mm ]

ICBS 3224 4
ICS 3234 4
ICUS 3224 4

* doporučeno 560 mm

[ mm ]

[ mm ]
*

*

ECBN 5066 4

ECBN 6256 4

2027

1146,9

Včetně 3 m pancéřové hadice
3/4" pro připojení k vodovodu
Maximální váha nábytkových
dvířek (chladící část): 27 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
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.

12,7

341,3
6,4

334,9
177,8 max.

ICBN 3376 4
ICBN 3324 4
ICN 3386 4
ICN 3376 4
ICP 3334 4
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

IKBP 3564 4 IKF 3510
IKB 3564 4 IK 3524 4
IK 3520
IKB 3560
IKB 3524 4
IKB 3520
IKF 3514 4

Maximální váha nábytkových
dvířek (chladící část): 26 kg
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.
* doporučeno 560 mm

[ mm ]

ECBN 6256

ECBN 5066

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

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

Včetně 3 m pancéřové hadice 3/4" pro připojení k vodovodu
(Objednací číslo. 6030 785)

[ mm ]

*

ICBP 3266 4

ICBN 3386 4

2027

1146,9

Včetně 3 m 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.
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12,7

341,3
6,4

334,9
177,8

IKB 2720
IKB 2724 4
IK 2764 4
IK 2760

[ 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

Maximální váha nábytkových
dvířek (chladící část): 21 kg
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.
* doporučeno 560 mm

[ mm ]

[ mm ]

*

*

ECBN 6156 4

*

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 3 m pancéřové hadice 3/4" pro připojení k vodovodu

[ mm ]

*

ICBS 3324 4
ICS 3334 4
ICUNS 3324 4
ICUS 3324 4

* doporučeno 560 mm

IKB 2324 4

Maximální váha nábytkových
dvířek (chladící část): 19 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
[ mm ]

[ mm ]

82-88
*

7

max. 60

550

* doporučeno 560 mm

200

550

00

872

160

383

906

min.5

53
3
55
2

595

* doporučeno 560 mm
** Na obrázcích je namontován rám z nerezové oceli
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 906 / 19 mm

160
53
3
55
2

**

595

[ mm ]

[ mm ]

597

EWTgb 2383
EWTgw 2383

22-7

7

820 100 - 160
880 163 - 223

20

820 - 880

140

SUIB 1550
UIK 1514 4
UIK 1510
SUIGN 1554 4
SUIG 1514 4

min
40 .

19

* doporučeno 560 mm
** Na obrázcích je namontován rám z nerezové oceli
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1816 / 19 mm

[ mm ]

820 - 880

*

559

600

UWTgb 1682

200 cm²

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.
Variabilní výška podstavce
při výšce spotřebiče 820 mm: 100-160 mm,
při výšce spotřebiče 880 mm: 163-223 mm
Hloubka podstavce 22-77 mm
Maximální váha nábytkových dvířek: 10 kg.
max. 60

IGS 1624 4
IKS 1624 4
IKS 1620

EWTdf 1653

min
.55
560 0
*
max.19
min.500

383

[ mm ]

82-88

**

1496

max. 2100 mm

1770

0

0
min.5

Maximální váha nábytkových dvířek
(mrazící část): 21 kg na zásuvku
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.
* doporučeno 560 mm

min
40 .

559

min
40 .

[ mm ]

[ mm ]

min
.55
560 0
*
0
50
max.19
min.

EWTdf 3553

SIGN 2756 4

595

* doporučeno 560 mm
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 906 / 19 mm

595

7,5

53
3
55
2

874-890

min
40 .

906
53
3
55
2

max. 2100 mm

[ mm ]
*

Maximální váha nábytkových dvířek: 16 kg
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.
* doporučeno 560 mm

00

min.5

1816

* doporučeno 560 mm
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1816 / 19 mm

[ mm ]

*

559
min
40 .

19

Maximální váha nábytkových dvířek
(mrazící část): 26 kg na zásuvku
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.
* doporučeno 560 mm

min
.55
560 0
*
max.19
min.500

586

00

1770

max. 2100 mm

min
40 .

EWTgb 1683
EWTgw 1683

min.5

Maximální váha nábytkových dvířek
(mrazící část): 16 kg na zásuvku
na SIBP 1650: chladící část: 16 kg
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.
* doporučeno 560 mm

IKP 1660

min
40 .

559

EWTgb 3583
EWTgw 3583

[ mm ]

[ mm ]

min
.55
560 0
*
0
max.19
min.50

872

SIGN 3556 4

*

1772-1788

IGN 1664 4
SIBP 1650

min
40 .

* doporučeno 560 mm
** Na obrázcích je namontován rám z nerezové oceli
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1233 / 19 mm

200 cm²

7,5

*




874-890

[ mm ]

EWTdf 2353

1816

[ mm ]

. 19

200 cm²

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.
Variabilní výška podstavce
při výšce spotřebiče 820 mm: 100-160 mm,
při výšce spotřebiče 880 mm: 163-223 mm
Hloubka podstavce 22-77 mm
Maximální váha nábytkových dvířek: 10 kg.

1772-1788

* doporučeno 560 mm

max

820 - 880

20

22-7

820 100 - 160
880 163 - 223

Maximální váha nábytkových dvířek
(mrazící část): 26 kg na zásuvku
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné
uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závĕsy.
* doporučeno 560 mm

597

140

UIKo 1560
UIKo 1550

SIGN 3576 4

820 - 880

IKS 2334 4
IKS 2330

550

550

*

[ mm ]

600

max. 2100 mm

[ mm ]




200 cm²

* doporučeno 560 mm
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1233 / 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
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Volitelné příslušenství

Schéma montáže

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

[ mm ]
min
580 .

01

Box na máslo s transparentním víčkem

600

100

597

540

45

6

85 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): 592 / 716 / 38 mm

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.

816 - 866

102 - 152

820-870

UWTes 1672
UWKes 1752

mm

11

4

Pro veškeré vestavné kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky

9881 170

[ mm ]

02
WKEgb 582
WKEgw 582
8
450

448

600
140

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.

54

555

Nastavitelný podnos na vajíčka

595

Prosklené dveře s nerezovým rámečkem.
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 450 / 35 mm
Pro veškeré vestavné kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky

9881 172

[ mm ]

03
WKEes 553
52

455

2

441

600
140

557

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): 595 / 450 / 35 mm

VarioSafe

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.

591

Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioCool
Chladničky BioFresh BluPerformance

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

04

Kovové rošty na lahve

Rošt na láhve umožňuje elegantní a praktické skladování nápojů.

202

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

SBS(esf) 7212

9881 076

SBSes 8486, SBSes 8473

9881 132

Comfort: IKB; IKBP; ICBN; ICBS

9881 080

CN(ef) 4015, CU(ef) 4015, CU(ef) 3515

9881 074

CN(el) 4813, CN(el) 4313, CNP(el) 4813, CNP(el) 4313, CNst 4813, CN(no, kw, fb, be) 4313

9881 026

Comfort: IK, IKF, IKS, ICS, ICP,
ICUS, ICUNS, ICNS

9881 030

K(sl) 2814, CTP (ag, fr, sl, wb) 2121, 2521, 2921, CU(sl) 23, CU(ef) 28, CU(ef, ag, fr, wb) 33

9881 800

Premium: ICN, IK, IKP

9881 078

203

Volitelné příslušenství

05

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

09

FlexSystem

Biofresh a Biocool spotřebiče jsou organizovány tak, že je velmi jednoduché ukládat a uspořádávat potraviny pružně, při
zachování jakéhokoli 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.

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

06

Filtr s aktivním uhlím FreshAir čistí cirkulující vzduch a rychle zachycuje nežádoucí pachy. Je snadno vyměnitelný, tím je
zajištěna optimální kvalita vzduchu. Doporučuje se roční výměna filtru. Zařízení BluPerformance zobrazuje upozornění,
které indikuje, že je nutné vyměnit filtr.

Spotřebiče BluPerformance

9881 116

WKes 653, ZKes 453

9881 287

WTes 1672, UWTes 1672, UWTgb 1682, WKEgb 582, WKEgw 582, EWTdf, EWTgw, EWTgb, UWKes 1752 9881 289

07

Mrazničky a mrazící části u kombinovaných chladniček jsou chráněny v případě výpadku elektrického proudu akumulátory
mrazu. Ten se chová jako případná „rezerva mrazu“, aby se zabránilo zvyšování teploty a zmrazené potraviny byly
chráněny.
Volně stojící: Pro všechny chladničky s mrazničkou, mrazničky,
spotřebiče SBS a pro všechny modely s 4* mrazicím oddělením
Vestavěné: Vestavěné chladničky a mrazničky s funkcí NoFrost

9881 036

Truhlicové mrazničky

9881 259

ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS, SUIG, SUIGN

7430 458

10

Zmrazovací podnos

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 vakuových obalů a později rozdělují na jednotlivé porce.

FreshAir – aktivní uhlíkový filtr

Všechny ostatní vinotéky

Akumulátor chladu

SBS(esf) 7212, GNP 3013, GNP(ef) 2313

7426 080

70 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou

7426 078

60 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou a mrazničky

7422 828

GT 6122, GT 4932

7431 387

Vestavné spotřebiče

7430 662

GT 4232, 3032, 2122

7431 389

GN 2323

7426 356

11

Přívodní opletená hadice pro IceMaker

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

9881 291

Vodní filtr

Vodní filtr zajišťuje dobrou kvalitu vody v přístojích s IceMaker nebo s IceCenter. Ovládací panel signalizuje, kdy je třeba
vodní filtr vyměnit.

Všechny přístroje připojené na vodu

12

6030 785

Omezení otevírání dveří

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.

CBNes 6256, ECBN

08

9881 227

Podnos s víkem na ledové kostky

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.

BluPerformance chladničky s mrazničkou a volně stojící chladničky s SoftSystem

9096 414

Jednodvéřové vestavěné spotřebiče: od výklenku 140 cm a vyšších: IKBP 3564, IKB 3560, 3524,
3520, 2724, 2720, IK 3524, 3520, 2764, 2760 , SIGN 3576, 3556, 2756

9096 212

ECBN 6256, a všechny ostatní vestavěné spotřebiče

9096 214

13

Leštěnka na nerezovou ocel

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

Pro veškeré modely s 4* mrazicím oddílem

204

9881 174

250 ml

8409 030

205

Volitelné příslušenství

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

14

19

Čistič nerezové oceli

Pro leštění nerezových povrchů po jejich čištění (nepoužívejte na SmartSteel).

250 ml

Kovový – pozinkovaný rošt na uložení vína.

8409 022

15

WKes 4552

9881 261

WTb 4212

9881 263

UWKes 1752

7113 625

pro rošty u WKb 1812 (obsah 2 kusů)

9086 723

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

9094 397

popisovací klipy pro dřevěné poličky (obsah 5 kusů)

9094 559

Robustní držáky lahví na víno poskytují dodatečnou skladovací kapacitu: až čtyři další lahve mohou být bezpečně
skladovány ve vinotéce.. A co víc, různé typy a velikosti lahví mohou být bezpečně fixovány a uloženy vedle sebe nebo
nad sebou.

18

7436 193

WKes 653, ZKes 453

9590 519

Krabice na lávové kameny, včetně lávových kamenů

Aby se během dlouhodobé skladování lahví ochránil korek před dehydratací, lze vlhkost ve spotřebiči zvýšit pomocí vlhkého
lávového kamene. Lávový kámen je uložen ve vlastním špičkovém boxu z červeného bukového dřeva. Box obsahuje
odnímatelnou plastovou misku, do které se nalévá voda, aby se zvýšila vlhkost. Box s lávovými kameny může být umístěn
kdekoli ve spotřebiči.

Všechny vinotéky (kromě WTb 4212)

9901 820

Sada lávového kamene

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

Náhradní náplň lávových kamenů a WTb 4212

26

Prezentační rošt

Na prezentaci vybraných vín a ukládání již otevřených lahvích.

9591 517

Až 3m dlouhý napájecí přívodní kabel

Přívodní kabel může být od spotřebiče poměrně snadno odstraněn, případně nahrazen. Pokud je standardní délka přívodního kabelu 2,1 m nedostačující, lehce jí nahradíte přívodním napájecím kabelem v délce 3 m. Vyhnete se tím případným
problémům při instalaci.

WTes 5972, WTes 5872

7112 043

WKes 4552

7113 619

206

Spodní kryt pro montáž na stěnu

22

Držák lahví

WKes 4552, UWKes 1752, UWTgb 1682

7112 035

Zakryje spodní stranu a umožní atraktivní upevnění kompaktních přístrojů na stěnu, aniž by byla jejich spodní strana
viditelná.

21

Popisovací systém s klipy

Popisovací systém s klipy umožňuje jednoduchou orientaci a přehled ve Vašich vinných zásobách. Popisovací štítky s klipy
jsou lehce přemístitelné a vypadají velmi elegantně.

17

WKb 1812

20

Dřevěné rošty

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.

16

Rošt kovový – pozinkovaný

Spotřebiče BluPerformance

6009 158

207

Volitelné příslušenství

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

27

31

Vario spořící přepážka

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.

Rámeček z nerezové oceli s madlem

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.

SBSbs 8673, SBSes 8663, GNPes 4355

9881 805

EWTdf 3553

9901 573

GN 4113, GN 3613

9881 804

EWTdf 2353

9901 575

SBS(esf) 7212, GNP 3013, GNP(ef) 2313, GN 2323

9881 803

EWTdf 1653

9901 577
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Přídavný koš pro truhlice

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

Čelní panel z nerezové oceli

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

GT 6122

7112 727

ECBN 6156 mrazicí oddíl

9900 323

GT 4932

7113 553

ECBN 5066 chladicí oddíl 84" (výška výklenku 213,4 cm)

9900 285

GT 4232

7113 557

ECBN 5066 chladicí oddíl 80" (výška výklenku 203,2 cm)

9900 287

GT 3032, GT 2122

7112 725

ECBN 5066 mrazicí oddíl

9900 283
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Zámek

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.

Madlo

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

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

Vinothek

9094 443

ECBN 5066 madla z nerezové oceli

9900 279

Truhlicové mrazničky

9590 835

ECBN 5066 hliníková madla

9900 281
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Side-by-Side sada pro výškové nastavení

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.

Modely Side-by-Side BluPerformance, nerezová ocel

9900 004

Modely Side-by-Side BluPerformance s BlackSteel

9900 000
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Dveřní VarioBoxy

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

Kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky

7420 558
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Volitelné příslušenství

35

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

Profilové rámy (hliník)

SoftSystem pro vestavné spotřebiče s pohyblivým uchycením dveří

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.

ICBS, ICS, ICUNS, ICUS, IKS, IGS

Tloušťka panelu pro:

EWTdf 1653

EWTdf 2353

EWTdf 3553

19 mm

9901 075

9901 079

9901 080

22 mm

9901 081

9901 082

9901 083

9096 494
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Rošt

Vyrovnávací lišty pro dekorativní panely

Rošt může být použit pro rozdělení 4* mrazicího oddílu na dvě úložné úrovně, které umožňují přehledné a pohodlné ukládání
potravin, tak i jejich snadné a rychlé nalezení a vyjmutí.

Kompenzační výška

Bílá

Kompenzační výška

Hnědá

Kompenzační výška

Hliníková barva

16 mm

9733 035

16 mm

9733 032

16 mm

9733 050

41 mm

9733 036

41 mm

9733 033

41 mm

9733 051

60 mm

9733 037

60 mm

9733 034

60 mm

9733 052

Instalace a spojovací sady

IKBP 3564, IKB 3524, IK 3524

7112 223
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Spojovací sada pro oddělené čelní jednotky

Při výměně kombinované chladničky s mrazničkou na jednodvéřový spotřebič

9086 398

Box na láhve

Díky nastavitelným držákům nabízí box na láhve bezpečné držení lahví i kartonových krabic. Rukojeť zajišťuje bezpečnou
přepravu.

UIKo 1550, UIKo 1560
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7413 588

Rukojeť z nerezové oceli pro podstavný spotřebič

Pro optimální přizpůsobení spotřebiče do kuchyňské linky, lze robustní hliníkovou rukojeť vyměnit za a užší rukojeť. Je
navržená z kartáčované nerezové oceli, která je velmi působivá.

WTes 1672, UWTes 1672, UWKes 1752
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9901 071
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