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Nadčasová
čerstvost
---

Pokud jde o potraviny, je pro Vás důležitá nejvyšší kvalita 
a maximálně autentický požitek z chuti. Trochu si zajdete, 
abyste navštívili stánek s regionálními sýry, oceníte čerstvě 
ulovenou rybu a rádi sklízíte svoje vlastní ředkvičky. Nebylo 
by skvělé, kdybyste si tuto vysokou kvalitu mohli beze změn 
vychutnat, i po několikadenním skladování v chladničce? 
Jednoduše, jako by se zastavil čas? Myslíme si, že ano.  
 
To nás motivuje k tomu, abychom stále vyvíjeli nová a 
ještě lepší řešení, která by zaručovala optimální  skladovací 
podmínky pro různé druhy potravin. Pro dlouhotrvající 
 svěžest, ochranu cenných vitamínů a pro zachování chuťo-
vého zážitku jako bezprostředně po nákupu nebo sklizni.  
Ale přesvědčte se nejlépe sami o vysoké kvalitě našich 
 volně stojících spotřebičů 2023.
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Kvalita

CNsfd 573i   Série Plus

I ten nejmenší detail  
si zaslouží největší 
pozornost.
---

Komfort je tu pro všechny.  

Naše nové volně stojící spotřebiče jsou k dispozici v různých 
řadách: Pure, Plus, Prime a Peak. Avšak bez ohledu na to, pro 
kterou řadu se rozhodnete, s nekompromisní kvalitou Liebherr 
se setkáte u každého jednotlivého spotřebiče Liebherr. Pro
tože v našich spotřebičích řady Pure je již nyní zabudována 
celá řada funkcí. Například automatická funkce odmrazování 
NoFrost. Nebo technologie EasyFresh pro skladování ovoce 
a zeleniny. Nebo naše funkce DuoCooling. Díky dvěma oddě
leným chladicím okruhům je zajištěno, aby mezi chladicím 
a mrazicím oddílem nedocházelo k výměně vzduchu. Uložené 
potraviny se tak nevysušují ani se nepřenáší žádný zápach.

Nic by nemělo vydržet kratší dobu než dlouho. 

Naše vysoká kvalita je vidět i na nejmenších detailech. 
Například než schválíme dveřní závěs, musí projít minimálně 
100 000 cykly otevření. To odpovídá více než 15 rokům použí
vání. Stejnou životnost testujeme i u dalších funkčních dílů. 
A pokud navzdory očekávání přeci jen nějaká maličkost neod
povídá Vašim přáním, můžete si ji Vy sami nebo naši špičkoví 
servisní partneři zpravidla velmi rychle opravit.

Všechny naše spotřebiče jsou totiž extrémně snadno opravi
telné. Udržujeme si zásoby všech důležitých náhradních dílů, 
u některých dokonce na dobu delší než 10 let. Je to nejen 
udržitelné, ale také Vám to šetří peníze za menší opravy nebo 
nákup nového spotřebiče.

My jen nemluvíme. Také garantujeme. 

Během výroby podrobně přezkoumáváme všechny kompo
nenty a testujeme je mnohem přísněji a častěji, než jak to 
vyžadují zákony a nařízení – naposledy těsně před zabalením. 
Až poté si naše spotřebiče smějí trošku odpočinout. Všechny 
naše výrobní pobočky jsou certifikovány podle mezinárodních 
norem pro kvalitu ISO 9001, konkrétně podle energetického 
managementu ISO 50001 a environmentálního managementu 
ISO 14001. Proto pro nás není nic jednoduššího, než Vám 
po dobu minimálně dvou let zaručit, že naše výrobky nebu
dou mít vady materiálu ani výrobní vady a lze je mimořádně 
snadno vestavět. 

A nakonec ještě dárek: naše 10letá záruka na kompresor. 
Tu získáte zdarma, pokud svůj spotřebič během prvního 
roku zaregistrujete.

Stručně řečeno: Jedno je jisté – ze svého spotřebiče 
Liebherr se budete těšit velmi dlouho.

Klademe důraz na nekompromisní 
kvalitu – do nejmenšího šroubku.  
A to od samého začátku. Od roku 1954 
zhotovujeme kvalitní chladničky a 
mrazničky a prodáváme je do celého 
světa. V srdci jsme však stále rodinný 
podnik s kořeny v Německu. Tady 
vyvíjíme všechny naše výrobky stejně 
jako dříve. Německý technický um 
vychází ze sounáležitosti s naším 
zakladatelem a s vědomostmi našeho 
know-how, které zde nashromáždilo 
několik generací inženýrů. 

EasyFresh na ovoce a zeleninu od řady Pure. Magnetické těsnění zaručuje bezpečné zavírání.



8 9

Zodpovědnost za produktyZodpovědnost za produkty

Při vývoji našich spotřebičů pečlivě 
dbáme na celostní pojetí udržitelnosti. 
Důležitými pilíři jsou dlouhá životnost 
našich spotřebičů, nejvyšší energe-
tická účinnost a omezení plýtvání 
potravinami. Proč to všechno? Protože 
u celostního přístupu je nutné, aby 
byly respektovány potřeby lidí 
i  přírody.

Liebherr RBa 4250  Řada Prime
S touto celoprostorovou chladničkou BioFresh 
se nám v celkově vyváženém konceptu podařilo 
dosáhnout úplně nejvyšší třídy energetické 
účinnosti. 

Díky konstrukčnímu řešení InteriorFit není nutné 
 ponechávat ze stran mezi spotřebičem a stěnou 
žádný volný prostor pro větrání a spotřebič se 
 hladce začlení do vaší kuchyně. Body navíc 
si u vás získá díky nejprostornější přihrádce 
 BioFresh na trhu.

Myslet nejenom
na dnešek.
---

Omezení plýtvání potravinami. 

Pokud budete potraviny skladovat při optimálních klima
tických podmínkách, velkou měrou přispějete ke snížení 
plýtvání potravinami. S našimi spotřebiči Vám to půjde velmi 
dobře – díky kombinaci inovačních funkcí:

Zaprvé: Naše technologie pro zachování čerstvosti. Například 
DuoCooling v našich kombinovaných chladničkách a mraz
ničkách zabraňuje předčasnému vysychání potravin. Inovační 
technologie pro zachování čerstvosti, jako BioFresh, zaručují  
optimální podmínky pro skladování, čímž výrazně  prodlužují 
trvanlivost a čerstvost. Díky tomu se potraviny nemusí 
předčasně vyhazovat a odpadají i časté nákupy. V porovnání 
s ostatními produkty na trhu nabízejí největší přihrádky  
s nulovou teplotou dostatek prostoru pro zvláště velké 
 zásoby potravin.

Zadruhé: Naše aplikace SmartDevice podporuje správné 
skladování potravin, a tím zvyšuje požitek z jejich konzumace 
i jejich trvanlivost.

Zatřetí: Naše spotřebiče myslí spolu s Vámi a upozorní Vás, 
pokud je ohroženo optimální skladování Vašich potravin.   
Například prostřednictvím dveřního alarmu, který Vás 
 upozorní na otevřené dveře.

Nejvyšší možná efektivita. 

Také letošní sortiment má více spotřebičů, které se zaby
dlely v nejvyšších třídách energetické účinnosti dostupné 
na trhu. To platí pro všechny naše skupiny produktů: chlad
ničky, mrazničky a kombinované chladničky a mrazničky 
nové generace volně stojících spotřebičů.

Samozřejmě však existuje mnoho dalších, někdy i drobných 
detailů, které v součtu výrazně zvyšují účinnost spotřebičů 
Liebherr, jako například několik režimů úspory energie. Jde 
třeba o funkci EnergySaver, která zvyšuje standardní tep
lotu na 7 °C, o prázdninový režim HolidayMode, v němž jsou 
chlazeny jen bezpodmínečně nutné potraviny, nebo také 
o režim čištění CleaningMode, který se stará o energeticky 
šetrné čištění spotřebiče.

Kvalita pro uživatele i životní prostředí. 

Uvědomělé zacházení se zdroji díky použití materiálů s dlou
hou životností. S ohledem na příští generace používáme 
výhradně vakuové panely s dlouhou životností, přírodní 
chladiva a zcela se vyhýbáme hydrofluoroolefinům (HFO), 
dokud nebude jejich vliv na životní prostředí zcela objasněn. 
Na životní prostředí myslíme i při výrobě. Z největší části 
používáme při výrobě materiály, které lze po ukončení pro
vozu spotřebiče recyklovat. Navíc se snažíme o to, aby byly 
důsledně znovu používány přebytečné plasty.

Pro vodu bez plastů. 

Náš filtr InfinitySpring zajišťuje chladnou, dokonale filtro
vanou vodu – přímo v kuchyni. Ušetříte si tak nošení  
vody v plastových lahvích, přepravu a vláčení bas s nápoji.
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Výkon v rovnovázeVýkon v rovnováze

Jak účinná jsou naše zařízení, ukazuje online nástroj pro
jektů LABEL2020 a BELT financovaných Evropskou unií. 
Na této stránce (tool.label2020.eu) si můžete vyhledat 
spotřebu elektrické energie a mnoho dalších užitečných 
údajů o elektrických zařízeních a navzájem je porovnat. 
 Kalkulačka zohledňuje místní ceny elektrické energie 
a vypočítá náklady za celou dobu používání zařízení. 
 Porovnání ukazuje: Liebherr se vyplatí!

Dokonalá rovnováha: 
 výkonný komplexní  
celek.
---

Naše chladničky vynikají v mnoha 
oblastech. Kromě nízké spotřeby 
elektřiny se vyznačují také nízkou 
hladinou hluku, spoustou místa 
pro potraviny, dlouhou životností 
a dostatečnými výkonovými rezer-
vami pro případ potřeby. Již při 
vývoji zohledňujeme mnoho faktorů 
současně, a díky tomu můžeme 
nabídnout optimálně vyvážený 
 spotřebič. Jinak řečeno: Dobrých 
zpráv u nás tedy budete mít  
dokonce  čtyřnásobek.

 Spotřeba energie

Naše nové volně stojící spotřebiče obsazují přední místa  
na žebříčku účinnosti. Tím šetří cenné zdroje našeho 
 životního prostředí a díky nízkým nákladům na energii  
také Vaši peněženku.

  Chladicí objem

U nás najdete vhodný spotřebič pro rodinu jakékoli velikosti, 
každou životní situaci a výšku výklenku. Od extra velkých 
zásuvek až po nejmenší detaily dbáme na to, abychom 
 využili každý litr objemu, papříklad řešením osvětlení 
 prostorově úsporně zapuštěným do tělesa  spotřebiče.

  Hladina hlučnosti

Stále více se prosazujícím trendem moderního bydlení je 
spojení kuchyně a obývacího pokoje do jednoho prostoru. 
To zvyšuje důležitost zvláště tichých chladniček. Náš nový 
program volně stojících spotřebičů proto nabízí široký výběr 
extrémně tichých spotřebičů. Částečně lze dosáhnout 
i mimořádně nízké hladiny hluku 32 dB. 

  Chladicí výkon

Inteligentní senzorika vždy přizpůsobí chladicí výkon 
aktuálnímu použití – díky tomu jsou naše volně stojící 
spotřebiče při každodenním používání velmi energeticky 
účinné a úsporné. Současně poskytují dostatečné výkonové 
rezervy, aby bylo například možné zchladit i týdenní nákup 
s velkým množstvím potravin.

Výkon v rovnováze – v dokonalosti: 
Naše technologie BluPerformance 

Inovace u našich modelů s BluePerformance: Celou 
chladicí techniku jsme integrovali do podstavce spo
třebiče. Díky tomu nabízejí spotřebiče mnohem větší 
užitkový objem při stejné velikosti. Takže máte pro 
své potraviny a nápoje značně více místa. A díky lepší 
ventilaci v podstavci mohla být navíc opět zvýšena 
energetická účinnost. A naše spotřebiče jsou nyní také 
tišší. Jsme si jisti: Tato technologie nadchne nejenom 
fanoušky techniky.

Aktuální energetický štítek EU  
pro elektrické spotřebiče

Kód QR k identifikaci výrobku 
v databázi Evropské unie EPREL 
(European Product Database 
for Energy Labeling).

1.

2. „Model Identifier“ pro manuální 
identifikaci výrobku v databázi 
EU EPREL, např. pomocí čísla 
artiklu.

3. Nová stupnice energetické 
účinnosti „A“ až „G“. „G“ je 
ovšem určeno jen pro chladicí 
boxy na víno.

4. Součet objemu všech zásuvek 
v mrazicím oddílu.

5. Součet objemu všech zásuvek 
v chladicím oddílu.

6. Hlučnost se nyní zařazuje do 
tříd „A“ až „D“.
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Kreislauffähig in die Zukunft.
Dieses Jahr bringen wir mit unserer innovativen Vakuum-Perlit-Technologie eine Weltneuheit auf den Markt, die die Welt 
des Kühlens und Gefrierens nachhaltig verändern wird.
Dürfen wir vorstellen? BluRoX. Die neuartige Technologie nutzt anstatt des herkömmlichen Polyurethan- (PU-) Schaums 
eine weitaus effektivere Form der Kälteisolierung: ein Vakuum. Fein gemahlenes Lavagestein, so genanntes Perlit,
stabilisiert dabei die vakuumierten Bauteile. 
Schon im Oktober 2022 führen wir ein Gefriergerät ein, bei dem die Tür mit BluRoX-Technologie ausgestattet ist und als 
erstes seiner Art die Effizienzklasse „B“ gemäß dem neuen EU Energielabel besitzt. Voraussichtlich im Laufe der kom-
menden zwei Jahre folgt dann der erste vollständig mit Vakuum-Perlit-Technologie ausgestattete BluRoX-Gefrier-
schrank – noch energieeffizienter und mit noch mehr Fassungsvermögen. 
Die innovative BluRoX-Technologie von Liebherr bringt zahlreiche Vorteile für Mensch und Umwelt.

Höchste
Energieeffizienz

Durch die Kombination von Vakuum 
und Perlit entsteht eine unübertroffen 
energieeffiziente und gleichzeitig
kompakte Lösung zur Kälteisolierung. 

Größeres
Fassungsvermögen

Die besonders effektive BluRoX-
Isolierung sorgt für etwa ein Drittel 
dünnere Wände und hat daher mit 
denselben Außenmaßen ein um 
rund 25 Prozent größeres Fassungs-
vermögen.

Kreislauffähigkeit
Das Perlit kann am Ende der Lebensdauer eines BluRoX-
Gefriergeräts aus dem Gerät entfernt und ohne wesentliche 
Aufbereitung wiederverwendet werden. 
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BluRoX
⸺

Budoucnost založená na recyklaci.
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BluRoX: Izolace chladu s inovativní 
 vakuovou perlitovou technologií. 
---
BluRoX představuje velký krok vpřed 
k budoucnosti založené na oběhu materiálů 
a vysoké energetické účinnosti. Průlomová 
technologie BluRoX od společnosti Liebherr 
využívá k udržitelnému chlazení a mrazení 
namísto běžné polyuretanové pěny mnohem 
účinnější formu izolace chladu: vakuum. 
Jemně hlazený lávový kámen, takzvaný 
 perlit, stabilizuje vnitřní komponenty vysta-
vené vakuu, což pro uživatele i životní 
 prostředí přináší četné výhody.

Více objemu.
 
Díky technologii BluRoX se využitelný vnitřní prostor zvýšil 
při zachování stejných vnějších rozměrů přibližně o 25 pro
cent. S mimořádně účinnou vakuovou izolací totiž mohou mít 
spotřebiče tenčí stěny i dveře oproti mrazničkám využívajícím 
polyuretanovou pěnu, takže zbyde více místa na potraviny, 
které je třeba hluboce zmrazit.

Návrh produktu zohledňující recyklaci.
 
BluRoX je inovativní izolace, která se vzdala obvyklého použití polyuretanové pěny. 
K izolaci chladu využívá technologie BluRoX vakuum, které je stabilizováno jemně 
hlazeným lávovým kamenem (perlitem). Tímto způsobem vzniklo řešení s nepřekona
telnou energetickou účinností a zároveň podporující recyklaci materiálů. Perlit lze 
totiž na konci životnosti spotřebiče s technologií BluRoX znovu použít, aniž by jej  
bylo nutné rozsáhleji zpracovávat.

Premiéra v mrazničce Liebherr FNb 5056.
 
Technologie BluRoX zažívá svou světovou premiéru v mrazničce Liebherr FNb 5056. Ve dveřích 
tohoto spotřebiče je zabudována inovativní vakuová izolace, díky níž je model Liebherr FNb 5056 
první mrazničkou svého druhu, která podle nových energetických štítků EU spadá do třídy energe
tické účinnosti „B“. Kvalitní izolace se kromě toho vyznačuje dlouhou životností, která je pro 
 značku Liebherr typická, takže se na ni budete moci spolehnout po mnoho let.

Více informací o této mimořádné 
technologii BluRoX a o výhodách, 
které přináší, naleznete zde: 
home.liebherr.com/blurox

Nejvyšší energetická účinnost.
 
Technologie BluRoX podporuje izolaci chladu tak účinně, že 
spotřebiče Liebherr s touto inovativní vakuovou izolací dosa
hují nejvyšší možné energetické účinnosti. Jako první vstu
puje na trh v současnosti nejefektivnější mraznička svého 
druhu: Liebherr FNb 5056 s technologií BluRoX ve dveřích.

Světová premiéra: BluRoX Světová premiéra: BluRoX

Dostupné ve 2. čtvrtletí 2023
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Technologie pro zachování čerstvosti Technologie pro zachování čerstvosti

RBa 4250   Série Prime

Delší zachování chuti.
---

Při nákupu nechcete dělat kompro-
misy. Důležité jsou pro Vás přírodní 
ingredience, nejlepší kvalita a maxi-
mální čerstvost. Jedno je jisté: Každý, 
kdo klade důraz na kvalitu potravin, 
je chce uchovat také dlouho čerstvé. 
Právě to je důvod, proč jsme vyvinuli 
inovační technologie pro zachování 
čerstvosti a rok co rok je vylepšu-
jeme. Abyste si mohli svoje potraviny 
beze změn vychutnat i po několika-
denním skladování v chladničce.

BioFresh Professional s Hydro Breeze. 
Chlaďte jako profesionálové.
Studená mlha, která se na ovoce a zeleninu snáší jako balzám. 
Přihrádka BioFresh Professional zachovává vynikající čerstvost 
a zlepšuje strukturu, což uživatelé ocení zejména u ovoce a zeleniny.

BioFresh Professional s přihrádkou na ryby a mořské plody 
Fish & Seafood. Jako čerstvě ulovené z trhu.
Zvláště citlivé potraviny, jako jsou ryby a mořské plody, se nejlépe 
skladují při ledových teplotách a nízké vlhkosti. Konstantní teplota 
–2 °C v přihrádce na ryby a mořské plody Fish & Seafood je proto 
ideální pro dlouhotrvající čerstvou chuť. 

EasyFresh. Ideální pro ovoce a zeleninu.
Zde se ovoce, zelenina a plody bez obalu cítí skutečně dobře. 
Například salát zůstane při stejné teplotě jako v chladicím oddílu 
a vzduchotěsně uzavřen v přihrádce i po 7 dnech křupavý a čerstvý. 

NoFrost. Již žádné odmrazování.
Díky automatické funkci odmrazování je zaručena stálá čerstvost  
zmrazených potravin. Odpadá tak řešení dočasného skladování 
zmrazených potravin při ručním odmrazování. Nepřetržité optimální  
hluboké chlazení pokračuje bez přerušení.

BioFresh. Naše všestranná funkce.
S osvědčenou technologií BioFresh lze potraviny skladovat při teplotě 
těsně nad 0 °C, tedy v mnohem chladnějším prostředí, než jaké je 
ve zbytku spotřebiče. Díky ideální vlhkosti vzduchu vydrží ovoce 
a zelenina ve vzduchotěsné přihrádce na ovoce a zeleninu ještě déle 
čerstvé. Maso, ryby a mléčné výrobky je nejvhodnější skladovat v při
hrádce na maso a mléčné výrobky Meat & Dairy.

DuoCooling. Už žádné vysychání.
Naše základní technologie, kterou naleznete ve všech kombinovaných 
chladničkách a mrazničkách. Díky dvěma zcela odděleným chladicím 
okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladi
cím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují ani se nepřenáší 
žádný zápach.

Celoprostorová chladnička BioFresh. 
Poskytuje místo pro celé pole.
Zejména v období sklizně je nutné skladovat velké množství 
ovoce a zeleniny. Pro tyto účely je ideální naše celoprosto
rová chladnička BioFresh. Při teplotě těsně nad 0 °C a flexi
bilní vlhkosti vzduchu zůstane vše dlouho čerstvé a křehké. 
A pokud je jednou sklizeň menší, zachovají si mléčné pro
dukty a také maso a uzeniny v zásuvkách delší čerstvost 
než v normálním chladicím oddílu. Speciální ekologický 
příspěvek: třída energetické účinnosti A.
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Bio
Fresh

Easy
Fresh

16 17

EasyFresh BioFresh

+40 dnů

+10 dnů

+10 dnů

+8 dnů

+3 dny

+11 dnů

+40 dnů

+ 48 dnů

+12 dnů

Údaje o počtu dnů vycházejí  
z porovnání s běžným chladicím oddílem.
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Lebensraum Küche

Hydro
Breeze

BioFresh Professional s HydroBreeze BioFresh Professional s HydroBreeze

Chlad a mlha.  
Vysněné klima pro 
Vaši zeleninu.
---
Naše funkce HydroBreeze je tu spe-
ciálně pro splnění našich nejvyšších 
požadavků na čerstvost. Studená 
mlha, která se na ovoce a zeleninu 
v přihrádce BioFresh Professional 
snáší jako balzám. Mlha pomáhá 
zacho vat křupavou čerstvost, zlep-
šuje strukturu a extra dlouho v ní 
vydrží i jemnolistá zelenina. Navíc 
v přihrádce BioFresh Professional 
vytváří  vizuální wow efekt. 

Při každém otevření dveří se vytvoří chladná, svěží mlha.

Tajemství svěžesti přírody. 

Údolí Salinas v Kalifornii je jako salátová mísa USA. 
A to i díky zvláště příznivým klimatickým podmínkám. 
Díky blízkosti chladných pobřežních vod Tichého oceánu 
se v létě na údolí a pole snáší jemná, vlhká mlha. 
Ta zabraňuje vysychání zeleniny, která se zde pěstuje. 
A přesně tímto efektem jsme se nechali inspirovat – pro 
naši přihrádku BioFresh Professional s funkcí HydroBreeze.

+40 dnů

+12 dnů

+10 dnů

+11 dnů

+8 dnů

+12 dnů+8 dnů

Údaje o počtu dnů vycházejí  
z porovnání s běžným chladicím oddílem.Více o HydroBreeze
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Fish &
Seafood

–2 °C

0 °C

0 °C–2 °C

0 °C–2 °C

BioFresh Professional s přihrádkou Fish & SeafoodBioFresh Professional s přihrádkou Fish & Seafood

+5 dnů

+3 dny

+3 dny

+3 dny

+3 dny
+14 dnů

+5 dnů

Aby ryby a mořské plody chutnaly 
i po několika dnech tak čerstvě, jako 
u stánku na trhu, potřebujete chladicí 
přihrádku, která pomáhá zachovat 
 čerstvost – třeba jako naše přihrádka 
na ryby a mořské plody Fish & Seafood. 
Ryby a mořské plody jsou zde ulo-
ženy při teplotě –2 °C a nízké vlhkosti 
vzduchu. Dokonalé podmínky k tomu, 
abyste si mohli mnohem déle pochut-
návat na čerstvé rybě, jako by byla 
právě ulovená. 

Jako čerstvě ulovené  
z trhu. S naší přihrádkou 
na ryby a mořské plody.
---

Údaje o počtu dnů vycházejí z porovnání s běžným chladicím oddílem.

Flexibilní využití
Prostor v přihrádce BioFresh Professional lze 
přizpůsobit vlastním požadavkům. Zónu –2 °C 
je například možné zčásti nebo kompletně pře
měnit na zónu s teplotou, která těsně přesa
huje 0 °C. Zde se optimálně skladují například 
masné a mléčné výrobky. Čtyři možné varianty 
jsou znázorněny níže:
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Design

XRFbd 5220   Série Plus

Vyjádřete svůj postoj. 
Ve Vaší kuchyni.
---

Chladničky již dávno nejsou pouze 
jednotvárné kuchyňské spotřebiče. 
Protože jídelní a obývací prostor 
většinou nejsou striktně odděleny 
hraje design stále větší roli. Nové, 
puristické designové pojetí spotře-
bičů Liebherr zaujme svými neobvyk-
lými hranami, elegantními povrchy 
a minimalistickou siluetou.

Klasický, exkluzivní vzhled, díky kte-
rému se naše spotřebiče harmonicky 
začleňují do každé moderní kuchyně. 
A zároveň vynikají. Ale dost už slov: 
design totiž mluví sám za sebe.

Displej je u našich spotřebičů integrován buď přímo 
ve dveřích, anebo, pro puristy, uvnitř spotřebiče. 

InteriorFit. Dokonale zapadnou.

Elegantní využití kuchyňské linky. S InteriorFit se naše 
volně stojící spotřebiče prostorově úsporně začlení do 
Vaší kuchyně. Pro větrání není nutné ponechat ze stran 
žádný volný prostor od stěn a sousedícího nábytku.  
Do kuchyně vyčnívají pouze dveře chladničky. Všechno 
ostatní zůstává skryté. 
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Design

XRFst 5295   Série Peak

Vaše možnosti:  
ušlechtilost, ušlechtilost 
nebo ušlechtilost.
---

Čelní panely dveří

Řešení madel

Vaše kuchyň je jedinečná. A proto 
by ani vaše lednice neměla zapad-
nout do průměru. Vyberte si ze škály 
spotřebičů z různých materiálů, s 
decentními barvami a ergonomickými 
tvary madel. Ať už se rozhodnete 
jakkoli: u těchto exkluzivních variant 
nemůžete nikdy šlápnout vedle.

Zapuštěný úchop
Už nikdy nebude madlo vyčnívat do prostoru. Elegantní prohlubeň  
harmonicky ladí s minimalistickým designem kuchyně bez madel. 

Vyberte si některý z vyobrazených designů.  
Jedno je každopádně jisté: Váš spotřebič bude pastvou pro oči.

Madlo s otevíracím mechanismem
Dveřní madlo se zcela přirozené přizpůsobí pohybu Vaší ruky 
a otevření bude ještě snazší. 

SmartSteel GlassWhiteSteelFinishBlackSteel Bílá
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CNsdc 5223   Série Plus 

Design

Pro potraviny 
s nejvyššími nároky.
---

Design se snoubí s funkčností.

Puristický a nadčasový na jedné straně, elegantní a exklu
zivní na druhé. Nový designový styl bezproblémově zapadne 
do každého interiéru. Ve vnitřním prostoru Vás ohromí 
ušlechtilé skleněné a nerezové součásti. Precizní zpraco
vání, smysl pro detaily a harmonická kombinace materiálů, 
forem a barev vytvářejí velmi estetický celkový dojem. 
Ten měkce podtrhuje nový koncept osvětlení.

Ať už jste jakkoli nadšeni ze 
zevnějšku svého Liebherru, přijde 
okamžik, kdy je třeba jej otevřít.  
Pak je skvělé, že i za svůj interiér  
se tento fešák nemusí stydět.

Nový světelný koncept LightTower rovnoměrně nasvěcuje  
interiér a přitom nese skleněné desky. Flexibilní, prostorově 
úsporný, jedinečný.
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Pohodlí a flexibilita Pohodlí a flexibilita

Vše jednoduché jsme  
ještě zjednodušili. 
---
Chladničky a mrazničky jsou pou-
žívány každý den. Proto vyvíjíme 
volně stojící spotřebiče, které bodují 
pohodlným ovládáním, přehledností 
a  flexibilitou – od prvního otevření 
dveří až po nejmenší detail výbavy. 

Máte chuť na studené nápoje? Skleněná odkládací deska 
nad přihrádkou BioFresh se obratem ruky změní v poličku 
na láhve. 

U našich kombinovaných chladniček a mrazniček 
s VarioTemp lze v jednotlivých mrazicích přihrádkách 
variabilně nastavovat teplotu. Mrazicí oddíl tak lze použít 
jako chladicí oddíl nebo sklepní zónu.

VarioSpace zase v mrazicím oddíle vytvoří místo i pro největ
šího krocana nebo nejvyšší zmrzlinový dort. À propos dort: 
Naše chladničky a kombinované přístroje nabízejí všem 
milovníkům pečení v chladicím oddíle dostatek místa  dokonce 
pro plný pečicí plech. 

Plné potravin. A pohodlí.

Aby byly všechny vaše potraviny vždy bezvadně dostupné, 
mají naše přístroje v chladicím a mrazicím oddíle telesko
pické pojezdy, na kterých zásuvky zcela snadno kloužou tam 
a zpět. Na pojezdech je uložena také výsuvná deska se 
dvěma koši na láhve, které lze snadno vyjmout pomocí inte
grovaného madla. A pohodlné to pro Vás zůstane i poté, co 
najdete všechny ingredience a nápoje. Díky SoftSystemu. 
Díky němu se naše dveře zavírají vždy měkce a tlumeně, 
i když s nimi někdy trochu bouchnete.

Život je koncert na přání. 

Detaily výbavy nových volně stojících spotřebičů Vám 
otvírají více volného prostoru: Dělitelná skleněná deska se 
snadným ovládáním jednou rukou vytváří místo pro vysoké 
nádoby a karafy. Máte rádi pořádek? VarioBox a VarioSafe 
Vám umožní přehledně skladovat menší předměty ve dve
řích nebo vnitřním prostoru – vždy přesně v té výšce, která 
se Vám líbí.
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Pohodlí a flexibilita Pohodlí a flexibilita

FlexSystem
Poskytuje mimořádný přehled v přihrádce 
BioFresh. Skvěle se sem vejdou menší porce 
ovoce a zeleniny nebo choulostivé potraviny.

Zásuvky na teleskopických pojezdech
Aby byly všechny potraviny vždy bezvadně 
dostupné – pohodlné a snadné otevírání 
a zavírání i plně naložených zásuvek.

VarioSafe
Menší předměty lze přehledně 
skladovat ve vnitřním prostoru – 
vždy přesně v takové výšce, 
která Vám vyhovuje.

Úložný prostor  
podle potřeby. 
---

Použití jako mrazicí oddíl (–18 °C)

Použití jako chladicí oddíl (–2 °C – +9 °C) Použití jako sklepní zóna (+14 °C)

S VarioTemp lze mrazicí oddíl alterna-
tivně změnit na chladicí oddíl s ply-
nulým nastavením teploty v rozmezí 
–2 °C až +14 °C.

Díky tomu jste vždy dobře připraveni například také na 
 velkou party. Mrazicí oddíl lze totiž v případě potřeby 
 využít jako další chladicí zónu pro jednohubky nebo pro 
chlazení nápojů. A také jako sklepní zónu pro potraviny 
citlivé na chlad, jako jsou brambory, cibule a podobně.

Vaše rodina se rozrostla a Vám v kombinované chlad
ničce a mrazničce dochází místo? Žádný problém. 
S  VarioTemp můžete mrazicí přihrádky využít i jako 
 chladničku v kuchyni. V kombinaci se samostatným 
 mrazákem máte nyní dostatek místa, abyste měli  
velké zásoby čerstvých potravin i pro velkou rodinu.
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VarioSpace
Velmi praktické pro 
větší mražené potraviny, 
například pro vícepatrový 
narozeninový dort.

Obtížné otevírání mrazáků:
Již není problém.

Díky technologii EasyOpen lze mrazáky kdykoli 
hladce a bez námahy otevírat. A to i bez madla. 
A jak jsme to dokázali? S pomocí nového typu 
těsnění dveří a nového modulu s technologií 
BluPerformance se nám podařilo snížit sílu pro 
otevírání dveří na polovinu. Jednoduše, poho
dlně a s úsporou místa. 

SpaceBox
Ideální pro vše, co potřebuje trochu více místa.

Tlumené zavírání SoftSystem
Mimořádně tiché a tlumené zavírání dveří je integrováno již od naší 
řady Plus.
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Voda a led Voda a led

Systém InfinitySpring Vám do 
kuchyně přináší křišťálově prů-
zračný, studený pramen vody.  
Voda je zdravá. A vláčení těžkých  
bas s nápoji a vody v plastových 
lahvích je definitivně konec.  
Odlehčí to Vašim zádům a našemu 
životnímu prostředí.  Jednoduše  
a udržitelně.

Rychlé čepování místo dlouhého nošení.

Zapuštěný zásobník na vodu je k dispozici vždy, když je to 
potřeba, a když ne, je téměř nebo dokonce zcela neviditelný. 
Je vhodný pro nádoby všech velikostí i pro karafy nebo 
láhve na výrobu sodové vody. O perfektní kvalitu vody se 
postará vestavěný filtrační systém. Mimochodem: Na rozdíl 
od tradičních filtrů stolní vody musí být tento filtr vyměňo
ván jen jednou za půl roku.

Tento pramen vyvěrá
v chladničce. 
---

BottleTimer.

Zajistí extra rychlé chlazení nápojů.  
A pomocí aplikace Vás upozorní na 
láhve zapomenuté v mrazicí přihrádce.
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Voda a ledVoda a led

Dřív než dojde led, 
dojdou koktejly. 
---

Rádi zvete lidi k sobě domů 
a hostů kolem sebe nemáte nikdy 
dost? Pak se určitě zamilujete 
do našich funkcí na led. Jedno 
je jisté: Na Vaší párty nezůstane 
žádný nápoj neochlazený.

Led mrknutím oka: EasyTwist-Ice.

Potřebujete rychle zásobu ledových kostek, a to bez pevné 
vodovodní přípojky? Jednoduše naplňte vodu do nádržky, 
nechejte ji zmrznout a poté jednoduchým otočením uvolněte 
hotové kostky ledu. EasyTwistIce lze snadno čistit a je již 
zabudován do většiny volně stojících spotřebičů z naší řady 
Pure. Alternativně jej lze snadno přidat jako příslušenství. 

Zásoba ledu, a to i pro tu 
největší party: IceTower.

IceTower v našich mrazničkách nasta
vuje nové standardy. Vzájemně totiž 
kombinuje hned dvě velkoformátové 
přihrádky: automatický IceMaker až 
na 8 kilogramů kostek ledu. A další 
prostornou přihrádku – dostatečně 
velikou na to, aby se zde nastojato 
uložilo několik rodinných pizz. A aby 
to bylo ještě pohodlnější, kloužou obě 
přihrádky na výsuvné desce s telesko
pickými pojezdy. Aby vaše ruce zůstaly 
stále teplé i s takovým množstvím 
ledu, dostanete od nás ještě lopatku 
na kostky ledu.

Nechte pršet kostky ledu: IceMaker.

IceMaker vytvoří denně až 130 kostek ledu, které automa
ticky padají do dvou přihrádek. Pokud přijde více hostů, než 
jste čekali, můžete tvorbu kostek ledu ještě urychlit aktivací 
funkce MaxIce. IceMaker se připojí k přívodu pitné vody. 
Pokud není pevná vodovodní přípojka k dispozici, existují  
také modely s nádrží na vodu v chladicí části. 
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Možnosti připojení Možnosti připojení

Zde si můžete stáhnout aplikaci SmartDevice:

Zjistěte, jak Váš běžný život usnadňuje 
digitálně propojené chlazení:  
home.liebherr.com/getsmart

Jedno je jisté: Technika bude napříště 
stále chytřejší a chytřejší. Musí být 
ale inteligentní i chladnička? Nemusí. 
My jsme však toho názoru, že myšlení 
spolu s vámi nemůže v domácnosti 
škodit. Naše spotřebiče se díky mnoha 
inteligentním funkcím jeví jako spoleh-
liví pomocníci v pozadí.

Zabudovaný pokrok.

Vaše chladnička myslí spolu s vámi ve všech případech, 
kdy to jen jde. Například Vám připomene zapomenuté nápoje 
v mrazničce – díky integrovanému BottleTimer. Prasklé 
lahve jsou od této chvíle minulostí.

Ty, které to tu a tam táhne k chladničce i v noci, bude zvlášť 
zajímat režim NightMode. Vnitřní prostor je pak osvětlen 
jen tlumeným světlem. Po půlnočním mlsání se zase rychle 
vrátíte do postele a zaručeně se neprobudíte z polospánku.

To, co přinese budouc-
nost, přinášíme už nyní.

---

Stručně řečeno: S našimi přístroji jste již dnes připraveni 
na zítřek.

Jedeme na stoprocentni jistotu.

Klademe velký důraz na ochranu dat. Z tohoto důvodu jsme 
se rozhodli pro softwarového partnera, který sdílí naše 
vysoké nároky: Microsoft. Společnost Microsoft obdržela 
jako první přední poskytovatel cloudových služeb certifikaci 
podle  mezinárodní normy ISO/IEC 27018 pro ochranu dat 
a využívá prostřednictvím AES256 stejnou šifrovací tech
nologii, která se používá také v bankovním sektoru.

Vždy nejlepší síťové propojení.

Všechny naše nové vestavné modely jsou již z výroby při
pojeny k síti nebo je lze pomocí zařízení SmartDevice Box 
dodatečně připojit k síti WiFi. Spotřebiče s vestavěným 
SmartDeviceBoxem poznáte podle malého „i“ za označe
ním modelu (např.: IRBdi 5180). Můžete tak těžit z mnoha 
možností naší aplikace SmartDevice a zapojení chladničky 
do stávajícího prostředí inteligentní domácnosti Smart 
Home. To umožňuje jednoduché ovládání spotřebiče pro
střednictvím hlasového asistenta, jako je Amazon Alexa 
a Google Assistant, nebo prostřednictvím služeb, jako je 
IFTTT a Home Connect Plus (dostupnost v jednotlivých 
zemích se může lišit).

Důležitá stavová a alarmová hlášení jsou odesílána přímo 
na mobilní telefon a například prostřednictvím  dveřního 
alarmu informují o tom, že jsou stále otevřené dveře 
chladničky. Naše aplikace SmartDevice však nabízí ještě 
mnohem více. Kromě jednoduché správy všech zařízení 
a jejich ovládání z cest podporuje aplikace také  správné 
skladování potravin a tím dopřává ještě větší požitek 
a zaručuje delší trvanlivost. Navíc zde najdete vhodné 
příslušenství pro každou chladničku, přístup k prodloužení 
záruky a mnoho dalšího.
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Uživatelské rozhraní

**Dostupné pouze u řad Prime a Peak.

Chladničky, které 
 ponechávají všechny 
možnosti otevřené  
a dveře zavřené.

---

Bezpečí není nikdy dost.
 
Dveřní alarm 
Když zůstanou dveře otevřené, zazní alarm
a také začne blikat kontrolka.

Teplotní alarm
Optický i zvukový alarm se aktivuje, jakmile teplota
v mrazicím oddílu dosáhne kritické úrovně.

Alarm výpadku sítě 
Optický i zvukový alarm se aktivuje v případě výpadku  
proudu, aby nebyla ohrožena bezpečnost potravin.

Alarm poruchy spotřebiče
Optický i zvukový alarm se aktivuje
v případě poruchy spotřebiče.

Připomínka
Automatická připomínka
údržby a péče.

Vstupní zámek
Zabraňuje provedení jakýchkoli změn nastavení
nebo aktivaci funkcí.

Režim DemoMode
Pro optimální prezentaci spotřebiče na prodejně:
Uživatelské rozhraní a osvětlení je zapnuto, chladicí  
systém je vypnutý.

O dotek komfortnější.
 
Režim CleaningMode
Abyste na čištění dobře viděli, světla
se zapnou a chladicí systém se vypne.

Režim PartyMode
V režimu PartyMode se aktivují funkce, jako  
je SuperCool nebo maximální tvorba ledu.

Režim HolidayMode
Ventilátor, funkce SuperCool a SuperFrost se vypnou
a chladicí teplota je omezena na +15 °C za účelem
úspory energie. Mrazící oddíl zůstane zapnutý.

EnergySaver 
Zvýší standardní teplotu na
maximálně 7 °C pro úsporu energie.

Režim SabbathMode
Veškeré osvětlení a zvuky se vypnou,
deaktivují se samy po 80 hodinách.

Nastavení jazyka*
Variabilní nastavení jazyka pro 12 jazyků.

Indikátor stavu
Vždy si můžete být jisti, že je vše v pořádku – díky 
 integrovanému zobrazení stavu ve dveřích zařízení. Modré 
světlo signalizuje: vše je v pořádku. Pokud se stav změní, 
ukazatel bliká červeně a navíc zazní akustický signál.

Zaměřeno na chlazení.

Teploměr
Displej vždy ukazuje aktuální teplotu.
Blikající položky v nabídce znázorňují změny.

SuperFrost 
Lepší chlazení v mrazicím oddílu
k zachování vitamínů.

SuperCool 
Zvýšení chladicího výkonu až do doby, kdy jsou nově
vložené potraviny stejně studené jako zbylý obsah.

VarioTemp
Díky variabilnímu nastavení teploty v rozmezí –2 °C  
a +14 °C lze celý mrazicí oddíl využít také k chlazení  
nebo jako sklepní zónu.

Chytré díky aplikacím.

Režim NightMode
Veškeré zvuky a signály se vypnou –
a ztlumí se osvětlení. Aby všude vládlo ticho.
 
BottleTimer
Extra rychlé chlazení díky funkci SuperFrost.
Aplikace automaticky odešle připomínku,
abyste láhve z mrazicího oddílu vytáhli včas.
 
EasyTwist Ice
Vykouzlete jednoduše a rychle kostky ledu:  
Naplňte vodu do nádržky, nechejte ji zmrznout a poté 
 jednoduchým otočením uvolněte hotové kostky ledu.

IceCubeTimer**
Výroba kostek ledu ve zvýšeném tempu.  
Jakmile jsou kostky ledu připraveny, odešle se  
upozornění prostřednictvím aplikace.

*Funkce je k dispozici pouze s displejem Touch & Swipe.

Nevyvíjíme chladničky s nejvíce 

funkcemi. Vyvíjíme chladničky 

s přesně takovými funkcemi,  

jaké jsou potřeba ke správnému 

skladování potravin a jaké naši 

zákazníci skutečně potřebují.  

Aby jsme jim značně usnadnili  

život. A tyto funkce potom 

 dovedeme až do dokonalosti.

Displej za dveřmiDisplej ve dveřích



42 43

PeakPrimePlusPure
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Řady Řady

Pro dobrý přehled.  
Už předtím, než 
otevřete chladničku.

---

Který spotřebič je pro mě ten pravý?
Otázka zákazníka, na kterou není vždy 
snadné odpovědět. Proto jsme Vám  
ještě zjednodušili orientaci a rozdělili 
 sortiment do čtyř přehledných řad. 

BioFresh

     BioFresh s HydroBreeze 

EasyTwist Ice

     InfinitySpring 

     EasyFresh Možnosti připojení

+ 3  
dny 

+ 10  
dnů 

+ 11  
dnů 

+ 40  
dnů 

+ 8  
dnů

+ 48  
dnů 

     Dotyk a přejetí prstem      LightTower

Řada Prime 

Řada Prime je zřetelně  noblesnější. 
Je nepřehlédnutelná z hlediska 
designu a použitého materiálu. Ve 
vnitřku spotřebiče jsou používány 
především ušlechtilé materiály, 
například nerezová ocel. Přístroje 
této série ale okamžitě upoutají 
pozornost i zvláštním řešením 
osvětlení.

Řada Peak 

Série Peak představuje vrchol našich 
sérií. Najdete v ní jen to nejlepší. 
Neexistují zde žádné kompromisy. 
Inovativní technologie Liebherr si zde 
podávají ruku s ušlechtilým designem 
a komfortními řešeními. Spotřebiče 
této řady jsou určeny pro ty, kteří 
chtějí mít vše. 

Řada Plus

Řada Plus navazuje na naši řadu Pure  
a zaujme dalšími detaily. Plus zde 
 především znamená více komfortu. 
Spotřebiče nejen prvotřídně chladí 
a mrazí, jsou ale také o něco inteligent
nější. Například pomáhají ještě více 
usnadnit mnohé úkoly.

Řada Pure 

Řada Pure je naše základní třída. 
Vyznačuje se čistým a prostým pro
vedením a splňuje všechny důležité 
požadavky. Spotřebiče řady Pure se 
funkčně omezují na to nejpodstat
nější. Ale vždy s nejvyšší kvalitou 
Liebherr.
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60↑   ↓

201
↑
  
↓

60↑   ↓

185
↑
  
↓

Kombinované chladničky a mrazničky – BioFresh Professional

NoFrost

HydroBreeze 
IceMaker/VarioTemp

CBNstc 579i

HydroBreeze/Fish & Seafood
VarioTemp

CBNstd 578i 

CBNbsd 578i

185
↑
  
↓

185
↑
  
↓

60↑   ↓ 60↑   ↓

Mraznička | Chladnička

BioFresh Professional

NoFrost | HydroBreeze
IceTower 

XRFst 5295

SFNstd 529i SRBstd 529i

XRFbs 5295

SFNbsd 529i SRBbsd 529i

NoFrost | Fish & Seafood
IceTower XRFsd 5265

SFNsdd 5267 SRBsdd 5260

BioFresh Professional

NoFrost | BioFresh 
IceTower 

XRFsf 5245

SFNsfe 5247 SRBsfe 5220

EasyFresh

NoFrost | EasyFresh XRFsf 5220

SFNsfe 5227 SRsfe 5220

 XRFbd 5220

SFNbde 5227 SRbde 5220

Side-by-Side

Kombinace | Chladnička

BioFresh | EasyFresh
NoFrost
IceMaker
VarioTemp

XRCsd 5255

SBNsdd 5264 SRsdd 5250

Kombinované chladničky a mrazničky – BioFresh

NoFrost

IceMaker/VarioTemp CBNbsd 576i

EasyTwist-Ice/VarioTemp  CBNsdc 5753

CBNsda 5753

CBNbsa 5753

EasyTwist-Ice CBNsfd 5723 CBNsfc 522i

CBNd 5723 CBNsdc 5223

CBNsda 5723 CBNd 5223

CBNbda 5723

CBNsdc 5733

CBNbdc 5733

Přehled sortimentu 
podle výšky zařízení 
a série.
---

 Série Peak

 Série Prime 

 Série Plus

 Série Pure
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60↑   ↓

60↑   ↓

60↑   ↓

201
↑
  
↓ 185

↑
  
↓ 165

↑
  
↓

Kombinované chladničky a mrazničky – EasyFresh 

NoFrost

IceMaker s nádrží na vodu/VarioTemp CNsdd 5763

IceMaker s nádrží na vodu CNsfd 5743

EasyTwist-Ice/VarioTemp CNsdd 5753

EasyTwist-Ice CNsfd 573i

CNbdb 5733

CNbdc 5733

CNsfd 5724

CNd 5724

CNsdb 5723

CNsdc 5723 CNsdc 5223

CNgbd 5723 CNbdc 5223 

CNgwd 5723 CNc 5223

CNsfd 5224 CNsfd 5023

CNd 5224 CNd 5023

185
↑
  
↓

60↑   ↓

165
↑
  
↓

60↑   ↓

125
↑
  
↓

60↑   ↓

Chladničky

BioFresh Professional

HydroBreeze/Fish & Seafood RBstd 528i IRBd 4171

RBbsc 5280

BioFresh

Celoprostorová BioFresh RBa 4250

RBsdd 5250

RBbsc 5250 IRBb 4170 

RBsfe 5221

RBe 5221 IRBe 4851 IRBd 4151

RBsfe 5220 IRBd 4150 

RBe 5220

EasyFresh

Koš na láhve RDsfe 5220

Rd 5250

Rsfe 5020

Re 5020

185
↑
  
↓

60↑   ↓

165
↑
  
↓

60↑   ↓

145
↑
  
↓

60↑   ↓

125
↑
  
↓

60↑   ↓

185
↑
  
↓

70↑   ↓

165
↑
  
↓

70↑   ↓

145
↑
  
↓

70↑   ↓

Mrazničky

NoFrost

IceTower FNsdd 5297

BluRoX/EasyTwist-Ice FNb 5056

EasyTwist-Ice FNc 7277 FNc 7076 FNc 6675 FNc 5277 FNc 5076 FNc 4675

FNd 525i FNd 5056 FNd 4655 FNd 4254

FNc 7227 FNc 7026 FNc 6625 FNd 5227 FNd 4625

FNd 7227 FNd 7026 FNd 6625

Přehled sortimentu 
podle výšky zařízení 
a série.
---

 Série Peak

 Série Prime 

 Série Plus

 Série Pure
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XRFbs 5295   Série Peak

Side-by-Side-kombinace



5150

Side-by-Side-kombinaceSide-by-Side-kombinace

BioFresh s HydroBreeze

Chtěli byste chladit ovoce a zeleninu 
jako pro fesionálové? HydroBreeze Vás 
nadchne: Studená mlha v kombinaci 
s teplotou v přihrádce okolo 0 °C potra-
viny mimořádně osvěží a zůstanou pak 
déle trvanlivé. A mlha vytváří vizuální 
wow efekt.  HydroBreeze se aktivuje 
každých 90 minut na 4 sekundy a při 
otevření dveří na 8 sekund.

Misky na vejce 2v1

Máte rádi slepičí vejce? Vaše chladnička 
Liebherr také – proto má misky na 
vejce 2v1. Ty nabízí prostor nejen až pro 
20 sle pičích vajec, ale také pro 24 kře-
pelčích vajec. Misky na vejce se skládají 
z vnější a vnitřní části, které lze do sebe 
variabilně zasouvat. Otočením misky 
vzniká prostor pro uložení menších 
křepelčích vajec. 

SoftSystem

Od snídaně až po půlnoční svačinu – 
existuje mnoho důvodů pro otevření 
a zavření chladničky. A s Vaším spotře-
bičem Liebherr je to opravdu zábava: 
Díky SoftSystemu se dvířka chladničky 
jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako 
příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve 
uložené ve vnitřních dveřích zůstávají 
bezpečně stát – nic nedrnčí ani se 
nehýbe.

VarioSafe

Přejete si přehledné místo pro drobné 
potraviny, jako kelímky jogurtů, skle-
nice s marmeládou nebo tuby? Ve své 
chladničce Liebherr ho naleznete: je to 
 VarioSafe. Nejenže vytváří pořádek, ale 
je i velmi variabilní. Jednoduše umístíte 
dvoustupňově  výškově nastavitelný 
VarioSafe do chladničky tam, kde Vám 
to nejlépe vyhovuje. 

Oboustranné LED boční osvětlení

Pro rychlý přehled v chladničce: Díky 
oboustrannému LED bočnímu osvětlení 
máte vždy přehled o svých potravinách. 
LED jsou umístěny tak, aby Vaše velká 
chladnička byla osvětlena i s potravi-
nami. A protože jsou LED integrovány do 
bočních stěn, zůstane zcela zachována 
cenná využitelná plocha.

Část na uskladnění vína

Side-by-Side chladnička s mrazničkou  
SBSes 8496 disponuje šesti různými 
 klimatickými zónami a nabízí celou 
škálu nových možností. Část na usklad-
nění vína disponuje dvěma zónami, 
jejichž teplota může být nastvena 
 nezávisle na sobě dle potřeb uživatele, 
a to vždy mezi +5 °C a +20 °C.

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

Jedinečné funkce

---

Přihrádka na ryby a mořské plody 

Milujete ryby? Ve Vaší chladničce 
Liebherr zůstanou čerstvé! Neboť v při-
hrádce na ryby a mořské plody můžete 
tyto potraviny skladovat při optimální 
teplotě −2 °C stejně profesionálně jako 
u prodejce ryb. Velikost zóny s teplotou 
−2 °C můžete libovolně upravovat – a ve 
zbývajícím prostoru skladovat například 
maso a mléčné výrobky při optimální 
teplotě 0 °C.

IceTower

Díky zásobě kostek ledu, Vám již nikdy 
nedojdou chlazené nápoje. IceTower 
pojme hmotnost až 8 kg kostek ledu. 
Lopatka na led a výsuvná deska na 
teleskopických kolejničkách Vám umožní 
pohodlné nabírání kostek ledu. Díky 
speciální vkládací misce můžete uložit 
menší množství ledu a níže uložit zmra-
žené potraviny. Vedlejší přihrádka Vám 
nabízí prostor pro zmražené potraviny.

Lopatka na kostky ledu

Ať už porcujete, nebo přepravujete – 
pomocí lopatky na kostky ledu, která 
je dodávaná jako příslušenství ke 
spotřebičům Liebherr, Vám půjde obojí 
snadno od ruky. Díky šikmé poloze hrotu 
a ergonomické rukojeti se kostky ledu 
dostanou rychle a jednoduše ze zásob-
níku IceTower do Vašich nápojů. Tato 
robustní lopatka na kostky ledu, která 
je vyrobena z pevného plastu, je kromě 
toho i potěšením pro oči – hlavní podíl 
na tom má matný povrch v průhledném 
ledovcově zeleném odstínu.

Tyčová rukojeť

Snadné otevírání: Praktické a elegantní 
tyčové madlo s integrovaným otevíracím 
mechanismem Vám umožní otevírat 
dveře spotřebiče s minimálním úsilím – 
i když je otevřete několikrát za sebou. 
Elegantní madlai v minimalistickém 
provedení jsou dalším atraktivním 
prvkem Vašeho chladicího spotřebiče.

EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve 
Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. 
Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo 
plodiny: vše je zde optimálně uloženo. 
Prostřednictvím potravim se díky 
hermetickému uzavření zvýší vlhkost 
vzduchu v přihrádce. Potraviny tak 
zůstanou dlouho čerstvé.

NoFrost

Když otevřete mrazničku, chcete vidět 
zmrazené potraviny – ale rozhodně 
ne led nebo námrazu. NoFrost chrání 
mrazicí prostor před nechtěnou námra-
zou, která spotřebovává hodně drahé 
energie. NoFrost znamená: Už žádné 
pracné a časově náročné odmrazování 
mrazničky, více času na jiné věci – 
a navíc úspora peněz.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 
1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 
1 FlexSystem

·  InfinitySpring pro pevné připojení vody 
3/4"

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, levostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

·  Transportní madla, přední a zadní, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

SRBbsd 529i

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 134 / 0,367 kWh ¹

Celkový objem ²: 386 l 

Objem: Chladnička: 246,2 l / Oddíl BioFresh: 140,6 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / BlackSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 
1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 
1 FlexSystem

·  InfinitySpring pro pevné připojení vody 
3/4"

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, levostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

·  Transportní madla, přední a zadní, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

SRBstd 529i

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 134 / 0,367 kWh ¹

Celkový objem ²: 386 l 

Objem: Chladnička: 246,2 l / Oddíl BioFresh: 140,6 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů, z toho 4 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  IceTower
·  IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

0,8 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, pravostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

·  Transportní madla, přední a zadní, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 

směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Ice
Tower

SFNbsd 529i

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 198 / 0,542 kWh ¹

Celkový objem ²: 277 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / BlackSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů, z toho 4 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  IceTower
·  IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

0,8 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, pravostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

·  Transportní madla, přední a zadní, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 

směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Ice
Tower

SFNstd 529i

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 198 / 0,542 kWh ¹

Celkový objem ²: 277 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

XRFbs 5295
Peak

120↑ ↓

XRFst 5295
Peak

120↑ ↓

Side-by-Side-kombinace Side-by-Side-kombinace

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & 
Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, levostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

·  Transportní madla, přední a zadní, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

SRBsdd 5260

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 134 / 0,367 kWh ¹

Celkový objem ²: 384 l 

Objem: Chladnička: 245,8 l / Oddíl BioFresh: 138,4 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  IceTower
·  IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

0,8 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, pravostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

·  Transportní madla, přední a zadní, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 

směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Ice
Tower

SFNsdd 5267

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 198 / 0,542 kWh ¹

Celkový objem ²: 277 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvech

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, levostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

·  Transportní madla, přední a zadní, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

SRsdd 5250

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 99 / 0,271 kWh ¹

Celkový objem ²: 401 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox

·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

1,2 kg

·  Zásobník na ledové kostky: 5,4 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, pravostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

·  Transportní madla, přední a zadní, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 

směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

SBNsdd 5264

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 171 / 0,468 kWh ¹

Celkový objem ²: 313 l 

Objem: Oddíl BioFresh: 180,7 l / Mrazicí oddíl: 133,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

XRFsd 5265
Prime

120↑ ↓

XRCsd 5255
Prime

120↑ ↓

Side-by-Side-kombinace Side-by-Side-kombinace

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, levostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

SRBsfe 5220

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 158 / 0,432 kWh ¹

Celkový objem ²: 382 l 

Objem: Chladnička: 288,7 l / Oddíl BioFresh: 93,7 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  IceTower
·  IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

0,8 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, pravostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 

směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Ice
Tower

SFNsfe 5247

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 248 / 0,679 kWh ¹

Celkový objem ²: 277 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, levostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

SRbde 5220

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 123 / 0,337 kWh ¹

Celkový objem ²: 399 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / Černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, pravostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 

směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

SFNbde 5227

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 248 / 0,679 kWh ¹

Celkový objem ²: 277 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / Černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

XRFsf 5245
Plus

123↑ ↓

XRFbd 5220
Plus

123↑ ↓

Side-by-Side-kombinace Side-by-Side-kombinace

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, levostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

SRsfe 5220

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 123 / 0,337 kWh ¹

Celkový objem ²: 399 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, pravostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 

směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

SFNsfe 5227

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 248 / 0,679 kWh ¹

Celkový objem ²: 277 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Ovládací prvky
·  2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, VarioBoxy, 
variabilní zásobník na vejce, dóza na 
máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  1 fixní police s volitelným profilem 

povrchu: zvlněný profil – horizontální 
uložení lahví / rovný profil – uložení 
ostatních potravin

·  LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
·  LED osvětlení BioFresh
·  LED osvětlení zadní stěny

·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 
2 z nichž je možné variabilně nastavit 
na Fruit & Vegetable-Safe nebo DrySafe, 
1 Fish & Seafood-Safe

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, levostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  HardLine-Design
·  Hliníkové tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Univerzální instalace díky aktivnímu – 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 
kondenzátoru

·  Transportní madla, přední a zadní, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným 

rozsahem otevření dveří

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

SKBes 4380

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 133 / 0,364 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 235,7 l / Oddíl BioFresh: 135,8 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / SmartSteel

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

Ovládací prvky
·  2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

vína a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

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
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Prostor na víno
·  2 samostatně regulovatelné teplotní 

zóny mohou být nastaveny v rozmezí 
+5 °C až +20 °C

·  Dveře s tónovaným izolačním sklem 
s ochrannou proti UV záření

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

·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné 
ventilace

·  LED osvětlení trvale zapnuté, 
stmívatelné

·  Rošty z bukového dřeva
·  4 rošty na teleskopických výsuvech, 

z toho 2 prezentační rošty

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně, pravostranné, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  HardLine-Design
·  Hliníkové tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Univerzální instalace díky aktivnímu – 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 
kondenzátoru

·  Transportní madla, přední a zadní, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu 
a vzadu

·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 
směru otevírání

·  Výměnná těsnění dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným 

rozsahem otevření dveří

SWTNes 4285

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 187 / 0,512 kWh ¹

Celkový objem ²: 289 l 

Objem: Prostor na víno: 156,4 l / Mrazicí oddíl: 133,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / SmartSteel

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

XRFsf 5220
Plus

123↑ ↓

SBSes 8496
PremiumPlus

121↑   ↓

Side-by-Side-kombinace Side-by-Side-kombinace

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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CBNes 6256  PremiumPlus

Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, 

dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, variabilní 
zásobník na vejce

·  3 GlassLine police
·  Nastavitelné držáky na lahve
·  LED světelný sloupek na obou stranách 

a LED stropní osvětlení
·  LED 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: 

0,9 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 12 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg

Přednosti vybavení
·  HardLine-Design
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Přední ventilace
·  Univerzální instalace díky aktivnímu – 

spodnímu sání vzduchu proudícímu ke 
kondenzátoru

·  Transportní úchyty vzadu, transportní 
kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Pevný závěs dveří vlevo / vpravo

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 341 / 0,934 kWh

Celkový objem ²: 522 l 

Objem: Chladnička: 292,2 l / Oddíl BioFresh: 70,6 l / Mrazicí oddíl: 160,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 42 dB(A) / D

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

CBNes 6256
PremiumPlus

91↑   ↓

Frenchdoor kombinace

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé 
číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání 
čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Šuplíky mrazáku

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

Boxy BioFresh

Průhledné a prostorné boxy BioFresh, které lze 
komfortně a bez námahy vysouvat na teleskopických 
výsuvech, zajišťují jasný přehled o uložených potra-
vinách. 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 zaměni-
telné a jsou uloženy pod sebou.



62 63

CBNbsd 578i   Série Peak

Kombinované chladničky
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Kombinované chladničky Kombinované chladničky

Kombinované chladničky

---

 Série Pure  Série Plus  Série Prime  Série Peak

Technologie čerstvosti EasyFresh na integrova-
ném vedení zásuvek

EasyFresh na integrova-
ném vedení zásuvek

EasyFresh na teleskopic-
kých výsuvech

BioFresh na teleskopic-
kých  výsuvech

BioFresh 
se SoftTelescopic

BioFresh Professional 
se SoftTelescopic

HydroBreeze

Přihrádka na ryby  
a mořské plody

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Filtr FreshAir Filtr FreshAir Filtr FreshAir Filtr FreshAir

VarioTemp VarioTemp

NoFrost NoFrost NoFrost
NoFrost na teleskopických 
výsuvech

Pohodlí a flexibilita Dělitelná skleněná deska Dělitelná skleněná deska Dělitelná skleněná deska

Tlumení zavírání 
 SoftSystem

Tlumení zavírání 
 SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBoxy VarioBoxy

Dóza na máslo Dóza na máslo

Box na vajíčka Box na vajíčka Variabilní box na vajíčka Variabilní box na vajíčka

Polička na láhve Polička na láhve Polička na láhve Polička na láhve

Miska na ledové kostky
Miska na ledové kostky 
s víkem

Miska na ledové kostky 
s víkem

FlexSystem

Design Osvětlení chladicí  
části ve víku

Osvětlení chladicí  
části ve víku

LightTower LightTower

Osvětlení 
BioFresh-Safe

Osvětlení 
BioFresh-Safe

Osvětlení mrazicí části Osvětlení mrazicí části

Osvětlení IceMaker

Osvětlení ventilátoru

Zadní stěna SmartSteel Zadní stěna SmartSteel

Vnitřní dveře SmartSteel

Průhledné sklo Průhledné sklo Satinované sklo Satinované sklo

Box vzhledu nerezové oceli Box vzhledu nerezové oceli Box sklo a nerezová ocel Box sklo a nerezová ocel

Dotykový displej Dotykový displej Displej Touch & Swipe Displej Touch & Swipe

Displej za dveřmi
Displej za dveřmi 
nebo Displej ve dveřích

Displej za dveřmi 
nebo Displej ve dveřích

Displej za dveřmi 
nebo Displej ve dveřích

Zapuštěné úchopy Zapuštěné úchopy 
Tyčové rukojeti s otevíracím 
mechanismem

Zapuštěné úchopy

Možnosti připojení
(SmartDeviceBox)

Jako dovybavení
Jako dovybavení nebo  
integrovaný (modely „i“)

Jako dovybavení nebo  
integrovaný (modely „i“)

Jako dovybavení nebo  
integrovaný (modely „i“)

Voda a led IceMaker nebo  
EasyTwist-Ice

IceMaker nebo  
EasyTwist-Ice

IceMaker 

InfinitySpring

  Série Pure   Série Plus   Série Prime   Série Peak

Výše uvedené vybavení sérií se může lišit v závislosti na modelu. Podrobnosti najdete v popisu modelu.
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Kombinované chladničkyKombinované chladničky

InfinitySpring

Zdroj čerstvé, chladné pitné vody ve 
Vaší kuchyni: To, co zní jako pohádka, 
se nazývá InfinitySpring. Dávkovač vody 
umožňuje odběr vody bez odkapávání 
a poskytuje čerstvou studenou vodu. 
Jednoduše aktivujte panel karafou nebo 
sklenicí a vychutnejte si vodu. Nebudete 
muset kupovat láhve vody a budete se 
chovat ekologicky. 

VarioTemp

Funkce VarioTemp Vám při skladování 
potravin v kombinované chladničce 
a mrazničce poskytuje velkou svobodu. 
Teplotu v mrazicím prostoru si totiž 
můžete nastavit od –2 °C do +14 °C 
s přesností na stupeň, takže tuto oblast 
můžete využít jako další chladicí zónu. 
Například ji můžete krátkodobě uzpů-
sobit k uložení nápojů a občerstvení 
na večírek, nebo dlouhodobě používat 
třeba jako sklepní přihrádku ke sklado-
vání brambor.

InteriorFit

Doveďte puristický design své kuchyně 
k dokonalosti: Naše chladničky přesně 
zapadnou do výklenku o hloubce 60 cm. 
Pouze dveře vyčnívají v definované 
vzdálenosti a umožňují optimální pří-
stup k zapuštěnému madlu nebo pákové 
rukojeti. Vaše kuchyň tak bude trvale 
upoutávat pozornost – se spotřebičem 
Liebherr jako ústředním designovým 
prvkem.

SpaceBox

Do Vašeho spotřebiče uložíte také 
„velké“ věci: Neboť krůta velikosti XL 
nebo několikapatrový zmrzlinový dort 
prostě vyžadují více místa. Pro tyto 
případy má Váš spotřebič SpaceBox: 
Svou velkorysou výškou 250 mm nabízí 
mnoho přídavného prostoru, i pro mra-
žení velkých potravin. A to Vám pomůže 
při flexibilním uchovávání zásob.

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

Jedinečné funkce

---

Zapuštěný úchyt

Mimořádné a funkční: Díky svisle 
a ergonomicky umístěnému zapuště-
nému madlu se spotřebič velmi snadno 
otevírá. Moderní a puristický design 
navíc umožňuje dokonalou integraci 
do kuchyně bez úchytů.

EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve 
Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. 
Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo 
plodiny: vše je zde optimálně uloženo. 
Díky hermetickému uzávěru zvyšují 
potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. 
Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.

NoFrost

Když otevřete mrazničku, chcete vidět 
zmrazené potraviny – ale rozhodně 
ne led nebo námrazu. NoFrost chrání 
mrazicí prostor před nechtěnou námra-
zou, která spotřebovává hodně drahé 
energie. NoFrost znamená: Už žádné 
pracné a časově náročné odmrazování 
mrazničky, více času na jiné věci – 
a navíc úspora peněz.

GlassLine

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje 
ušlechtilá výbava GlassLine z bezpeč-
nostního satinovaného skla Safety-
Glass. 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.

Dotykový displej

Opravdu se Vás dotkne: Dotykový 
displej Vám umožní jednoduše a intui-
tivně ovládat Váš Liebherr. Na displeji 
jsou přehledně uspořádány všechny 
funkce. Lehkým poklepáním prstem 
můžete například snadno volit funkce 
nebo kontrolovat aktuální teplotu Vaší 
chladničky.

BioFresh

Při teplotě nad 0 °C a ideální vlhkosti 
vzduchu si čerstvé jídlo zachovává 
své zdravé vitamíny, svou delikátní 
vůni a chutný vzhled mnohem déle než 
v běžné chladící části.

SoftSystem

Od snídaně až po půlnoční svačinu – 
existuje mnoho důvodů pro otevření 
a zavření chladničky. A s Vaším spotře-
bičem Liebherr je to opravdu zábava: 
Díky SoftSystemu se dvířka chladničky 
jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako 
příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve 
uložené ve vnitřních dveřích zůstávají 
bezpečně stát – nic nedrnčí ani se 
nehýbe.

IceMaker

Máme ještě kostky ledu? S IceMaker 
je tato otázka zbytečná. U IceMaker 
s pevnou přípojkou vody je voda 
přiváděna přímo z vodovodního potrubí. 
Díky funkci MaxIce můžete denně 
vyrobit až 1,5 kg kostek ledu. Oddělovač 
kostek ledu pomáhá rozdělit zásuvku 
na libovolné velikosti: například kostky 
ledu vlevo, zmrzlina vpravo – nebo celá 
pro kostky ledu.
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CBNes 5778  Premium

Ovládací prvky
·  7" MultiColourDigital TFT-LC-Displej ve 

dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, 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

·  LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
·  LED osvětlení BioFresh
·  LED osvětlení zadní stěny
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 z nichž je možné variabilně nastavit na 
Fruit & Vegetable-Safe nebo DrySafe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

kolečkových pojezdech, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 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, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným 

rozsahem otevření dveří

Soft-
Telescopic
Rails

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 187 / 0,512 kWh ¹

Celkový objem ²: 392 l 

Objem: Chladnička: 168,5 l / Oddíl BioFresh: 112,6 l / Mrazicí oddíl: 112,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / SmartSteel

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

CBNes 5778
Premium

70↑   ↓
Ovládací prvky
·  2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, 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

·  LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
·  LED osvětlení BioFresh
·  LED osvětlení zadní stěny
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 z nichž je možné variabilně nastavit na 
Fruit & Vegetable-Safe nebo DrySafe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

kolečkových pojezdech, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 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, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným 

rozsahem otevření dveří

Soft-
Telescopic
Rails

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 392 l 

Objem: Chladnička: 168,5 l / Oddíl BioFresh: 112,6 l / Mrazicí oddíl: 112,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / SmartSteel

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

CBNes 5775
Premium

70↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 z nichž je možné variabilně 
nastavit na Fruit & Vegetable-Safe nebo 
DrySafe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 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, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným 

rozsahem otevření dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 234 / 0,641 kWh ¹

Celkový objem ²: 392 l 

Objem: Chladnička: 168,5 l / Oddíl BioFresh: 112,6 l / Mrazicí oddíl: 112,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

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

CBNef 5735
Comfort

70↑   ↓

Kombinované chladničky

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

SmartSteel

Povrchy SmartSteel podtrhují vzhled špičkové kva-
lity Vašeho spotřebiče Liebherr, který se tak stává 
opravdovým designovým prvkem. Horizontální brou-
šení nechává nerezový materiál dokonale vyniknout 
a dodává povrchu hedvábný lesk a příjemný pocit na 
dotyk. Povrchová úprava odolná vůči otiskům prstů 
snižuje viditelnost otisků prstů a umožňuje snadné 
čištění.

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

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch 

& Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh ¹

Celkový objem ²: 362 l 

Objem: Chladnička: 159,9 l / Oddíl BioFresh: 99,2 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsda 5753
Prime

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch 

& Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh ¹

Celkový objem ²: 362 l 

Objem: Chladnička: 159,9 l / Oddíl BioFresh: 99,2 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / BlackSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbsa 5753
Prime

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Barevné / materiálové možnosti:
CBNbda 5723 v BlackSteel/       Černá

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh ¹

Celkový objem ²: 360 l 

Objem: Chladnička: 158,8 l / Oddíl BioFresh: 98,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsda 5723
Plus

60↑   ↓

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Kombinované chladničkyKombinované chladničky

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

EasyTwist-Ice

Ať už přijdou horké letní dny, nebo pozvaní hosté: 
Díky výrobníku ledu EasyTwist-Ice si můžete jednoduše 
a rychle připravit zásobu kostek ledu – a to bez pevně 
připojeného přívodu vody. Jednoduše naplňte vodu 
do nádržky, nechejte ji zmrznout a poté jednoduchým 
otočením uvolněte hotové kostky ledu – a pak už Vám 
nic nebrání v podávání chladných nápojů. Výrobník ledu 
EasyTwist-Ice lze jednoduše čistit a výroba kostek ledu 
je při jeho použití vždy hygienická.

Vaše výhoda čerstvosti po dobu 10 let

Dobrý pocit z čerstvého ovoce a křupavé zeleniny 
vyndaných z lednice bude teď ještě lepší. Protože 
s kombinacemi lednice s mrazničkou ve třídě 
A myslíte dopředu: Nejlepší energetická účinnost 
a dobře promyšlené technologie čerstvosti 
šetří zdroje hned dvakrát. Stejně jako zaručená 
trvanlivost a kvalita. Více se dozvíte na:  
home.liebherr.com/bettertomorrow



72 73

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný ve dveřích, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Fish &
Seafood

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 359 l 

Objem: Chladnička: 160,3 l / Oddíl BioFresh: 96,1 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / BlackSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbsd 578i
Peak

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný ve dveřích, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe 
s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 
1 FlexSystem

·  InfinitySpring pro pevné připojení vody 
3/4"

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

1,2 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 5,4 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Vario
Temp

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 181 / 0,495 kWh ¹

Celkový objem ²: 362 l 

Objem: Chladnička: 160,3 l / Oddíl BioFresh: 98,7 l / Mrazicí oddíl: 104,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNstc 579i
Peak

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný ve dveřích, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Fish &
Seafood

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 359 l 

Objem: Chladnička: 160,3 l / Oddíl BioFresh: 96,1 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNstd 578i
Peak

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný ve dveřích, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

1,2 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 5,4 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 226 / 0,619 kWh ¹

Celkový objem ²: 362 l 

Objem: Chladnička: 159,9 l / Oddíl BioFresh: 99,2 l / Mrazicí oddíl: 104,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / BlackSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbsd 576i
Prime

60↑   ↓

Kombinované chladničkyKombinované chladničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.



74 75

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 226 / 0,619 kWh ¹

Celkový objem ²: 360 l 

Objem: Chladnička: 158,8 l / Oddíl BioFresh: 98,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNd 5723
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný ve dveřích, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 360 l 

Objem: Chladnička: 158,8 l / Oddíl BioFresh: 98,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsdc 5733
Plus

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný ve dveřích, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 360 l 

Objem: Chladnička: 158,8 l / Oddíl BioFresh: 98,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / Černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbdc 5733
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný ve dveřích, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 362 l 

Objem: Chladnička: 159,9 l / Oddíl BioFresh: 99,2 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsdc 5753
Prime

60↑   ↓

Kombinované chladničkyKombinované chladničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 BioFresh-Safe na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 170 / 0,465 kWh ¹

Celkový objem ²: 320 l 

Objem: Chladnička: 164,7 l / Oddíl BioFresh: 52,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsfc 522i
Plus

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 BioFresh-Safe na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 170 / 0,465 kWh ¹

Celkový objem ²: 320 l 

Objem: Chladnička: 164,7 l / Oddíl BioFresh: 52,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsdc 5223
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 BioFresh-Safe na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 213 / 0,583 kWh ¹

Celkový objem ²: 320 l 

Objem: Chladnička: 164,7 l / Oddíl BioFresh: 52,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNd 5223
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 226 / 0,619 kWh ¹

Celkový objem ²: 360 l 

Objem: Chladnička: 158,8 l / Oddíl BioFresh: 98,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsfd 5723
Plus

60↑   ↓

Kombinované chladničkyKombinované chladničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 BioCool-Box na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  IceMaker se zásobníkem na vodu
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

1,2 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 2,2 kg
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 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, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným 

rozsahem otevření dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 411 l 

Objem: Chladnička: 299,2 l / Mrazicí oddíl: 112,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

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

CNef 5745
Comfort

70↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, variabilní 
zásobník na vejce

·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  Rošt na lahve
·  LED stropní 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: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 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, 
transportní kolečka vzadu

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným 

rozsahem otevření dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 410 l 

Objem: Chladnička: 299,2 l / Mrazicí oddíl: 112,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

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

CNef 5735
Comfort

70↑   ↓
Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvech

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: 5,4 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Vario
Temp

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 203 / 0,556 kWh ¹

Celkový objem ²: 373 l 

Objem: Chladnička: 269,5 l / Mrazicí oddíl: 104,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdd 5763
Prime

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvech

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Vario
Temp

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 203 / 0,556 kWh ¹

Celkový objem ²: 372 l 

Objem: Chladnička: 269,5 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdd 5753
Prime

60↑   ↓

Kombinované chladničky Kombinované chladničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný ve dveřích, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 359 l 

Objem: Chladnička: 227,1 l / Mrazicí oddíl: 132,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 573i
Plus

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný ve dveřích, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

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: 5,4 kg
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 203 / 0,556 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 104,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5743
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný ve dveřích, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,443 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / Černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNbdc 5733
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný ve dveřích, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 129 / 0,353 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / Černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNbdb 5733
Plus

60↑   ↓

Kombinované chladničkyKombinované chladničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 359 l 

Objem: Chladnička: 227,1 l / Mrazicí oddíl: 132,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5724
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 359 l 

Objem: Chladnička: 227,1 l / Mrazicí oddíl: 132,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5724
Plus

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 203 / 0,556 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        GlassWhite / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 68,2 ¹

CNgwd 5723
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,443 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdc 5723
Plus

60↑   ↓

Kombinované chladničky Kombinované chladničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 202 / 0,553 kWh ¹

Celkový objem ²: 319 l 

Objem: Chladnička: 187,1 l / Mrazicí oddíl: 132,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5224
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 129 / 0,353 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdb 5723
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 203 / 0,556 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        GlassBlack / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,5 / 59,7 / 68,2 ¹

CNgbd 5723
Plus

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 202 / 0,553 kWh ¹

Celkový objem ²: 319 l 

Objem: Chladnička: 187,1 l / Mrazicí oddíl: 132,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5224
Plus

60↑   ↓

Kombinované chladničkyKombinované chladničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 161 / 0,441 kWh ¹

Celkový objem ²: 330 l 

Objem: Chladnička: 227,1 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdc 5223
Plus

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 280 l 

Objem: Chladnička: 177,0 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5023
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 280 l 

Objem: Chladnička: 177,0 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5023
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce, dóza 
na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 20 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Barevné / materiálové možnosti:
CNc 5223 v bílém provedení

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 161 / 0,441 kWh ¹

Celkový objem ²: 330 l 

Objem: Chladnička: 227,1 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / Černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNbdc 5223
Plus

60↑   ↓

Kombinované chladničky Kombinované chladničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, otočný 

regulátor
·  Regulovatelné chladící okruhy: 1
·  CoolPlus

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police
·  Rošt na lahve
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 18 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 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

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,657 kWh ¹

Celkový objem ²: 265 l 

Objem: Chladnička: 212,4 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 39 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře / boční stěny:        KiwiGreen / KiwiGreen

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

CUkw 2831

55↑   ↓

Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, otočný 

regulátor
·  Regulovatelné chladící okruhy: 1
·  CoolPlus

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police
·  Rošt na lahve
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 18 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 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

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,657 kWh ¹

Celkový objem ²: 265 l 

Objem: Chladnička: 212,4 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 39 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře / boční stěny:        NeonOrange / NeonOrange

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

CUno 2831

55↑   ↓
Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, otočný 

regulátor
·  Regulovatelné chladící okruhy: 1
·  CoolPlus

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police
·  Rošt na lahve
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 18 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 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

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,657 kWh ¹

Celkový objem ²: 265 l 

Objem: Chladnička: 212,4 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 39 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře / boční stěny:        FrozenBlue / FrozenBlue

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

CUfb 2831

55↑   ↓

Kombinované chladničky

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

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Rošt na lahve

Pro ukládání nápojů nabízí rošt na láhve stejně tak 
praktické jako hezké řešení. Zde lze bezpečně uložit 
lahve a ještě uspořit místo.
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Rbsdd 5250   Série Prime

Chladničky
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Chladničky

---

Chladničky Chladničky

 Série Pure  Série Plus  Série Prime  Série Peak

Technologie čerstvosti EasyFresh na integrova-
ném vedení zásuvek

EasyFresh na integrova-
ném vedení zásuvek

EasyFresh na teleskopic-
kých výsuvech

EasyFresh na teleskopic-
kých výsuvech

^
BioFresh na teleskopic-
kých výsuvech

BioFresh  
se SoftTelescopic

BioFresh Professional 
se SoftTelescopic

HydroBreeze

Přihrádka na ryby  
a mořské plody

Filtr FreshAir Filtr FreshAir Filtr FreshAir Filtr FreshAir

Pohodlí a flexibilita Dělitelná skleněná deska Dělitelná skleněná deska Dělitelná skleněná deska

Tlumení zavírání 
 SoftSystem

Tlumení zavírání 
 SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBoxy VarioBoxy

Dóza na máslo Dóza na máslo

Box na vajíčka Box na vajíčka Variabilní box na vajíčka Variabilní box na vajíčka

Polička na láhve Polička na láhve Polička na láhve Polička na láhve

FlexSystem

Design
Stropní osvětlení

Stropní nebo  
boční osvětlení

LightTower LightTower

Osvětlení 
BioFresh-Safe

Osvětlení 
BioFresh-Safe

Osvětlení ventilátoru

Zadní stěna SmartSteel Zadní stěna SmartSteel

Vnitřní dveře SmartSteel

Průhledné sklo Průhledné sklo Satinované sklo Satinované sklo

Box vzhledu nerezové oceli Box vzhledu nerezové oceli Box sklo a nerezová ocel Box sklo a nerezová ocel

Dotykový displej Dotykový displej Displej Touch & Swipe Displej Touch & Swipe

Displej za dveřmi Displej za dveřmi Displej za dveřmi Displej za dveřmi

Zapuštěný úchop Zapuštěný úchop
Tyčová rukojeť s otevíra-
cím mechanismem

Zapuštěný úchop

Možnosti připojení
(SmartDeviceBox)

Jako dovybavení Jako dovybavení Jako dovybavení
Jako dovybavení nebo  
integrovaný (modely „i“)

Voda InfinitySpring u modelů  
podporujících SBS

  Série Pure   Série Plus   Série Prime   Série Peak

Výše uvedené vybavení sérií se může lišit v závislosti na modelu. Podrobnosti najdete v popisu modelu.
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ChladničkyChladničky

Změna směru otevírání dveří 
integrované mrazicí přihrádky

Změňte rychle a pohodlně směr 
otevírání dveří Vaší 4* mrazicí přihrádky: 
Díky chytrému posuvnému regulátoru to 
lze udělat během několika sekund a bez 
velké řemeslné dovednosti. Jednoduše 
přestavte regulátor 4* mrazicí přihrádky 
doprava nebo doleva – hotovo.

Polička na 3 láhve

Nyní budou vaše láhve tam, kde mají 
být: V poličce na 3 láhve čekají láhve 
ve Vaší chladničce na své použití 
v bezpečné poloze naležato. Polička 
na láhve se vejde na jakoukoliv skleně-
nou desku a je proto velmi flexibilní. 
A pokud potřebujete místo využít jinak, 
jednoduše poličku z chladničky vyjmete.

Tyčová rukojeť

Snadné otevírání: Praktické a elegantní 
tyčové madlo s integrovaným otevíracím 
mechanismem Vám umožní otevírat 
dveře spotřebiče s minimálním úsilím – 
i když je otevřete několikrát za sebou. 
Elegantní madlai v minimalistickém 
provedení jsou dalším atraktivním 
prvkem Vašeho chladicího spotřebiče.

LightTower

Optimálně osvětlený vnitřní prostor 
Vás potěší: Světla LightTower ukáží 
potraviny v tom nejlepším světle a jsou 
umístěna tak, aby osvětlila vždy celou 
plochu Vaší plné chladničky. Jelikož 
jsou světla LightTower integrována do 
bočních stěn, zůstane navíc dostatek 
prostoru pro vaše potraviny.

Dveřní odkladač

Přejete si bezpečný úložný prostor pro 
své nápoje nebo potraviny? A chcete, 
aby byly přesto snadno dosažitelné? 
Naše výškově nastavitelné dveřní 
odkladače Vám nabízejí obojí – díky 
dnům z bezpečnostního skla a lištám 
z nerezové oceli. A posuvný a odníma-
telný držák láhví zajistí, že vaše láhve 
budou bezpečně stát.

Místo pro pečicí plech 

Chcete si uchovat čerstvé, doma 
upečené ovocné koláče? Nebo připrave-
nou pizzu, kterou chcete dát do trouby 
až později? Jednoduše zasuňte pečicí 
plech do své chladničky Liebherr – 
poskytuje Vám dostatek místa pro 
uložení pečicích plechů. Mimořádně 
praktické: Pečicí plech můžete zasunout 
a vysunout při otevření dveří na 90°.

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

Jedinečné funkce

---

Oboustranné LED boční osvětlení

Pro rychlý přehled v chladničce: Díky 
oboustrannému LED bočnímu osvětlení 
máte vždy přehled o svých potravinách. 
LED jsou umístěny tak, aby Vaše velká 
chladnička byla osvětlena i s potravi-
nami. A protože jsou LED integrovány do 
bočních stěn, zůstane zcela zachována 
cenná využitelná plocha.

Polička na láhve nad 
přihrádkami BioFresh

Čekáte hosty a chcete vychladit 
o několik nápojů více, než obvykle? 
K tomu účelu je k dispozici polička 
na láhve nad přihrádkami BioFresh: 
Jedním pohybem ruky jednoduše 
vyjmete skleněnou desku nad poličkou 
na láhve – a již můžete bezpečně skla-
dovat a chladit láhve různých velikostí. 

SoftTelescopic

Těšte se na otvírání přihrádek BioFresh: 
Nejen kvůli čerstvým potravinám – ale 
také proto, že otevírání je tak snadné 
a zavírání je automatické a tlumené. 
Zajišťují to teleskopické kolejničky, na 
kterých Vám přihrádky hladce pojedou 
naproti. A protože přihrádky úplně 
vyjedou, budete mít nejlepší přehled 
o jejich obsahu. 

FlexSystem

Drobné a citlivé plody mají tendenci 
se v chladničce ztratit nebo se snadno 
rozdrtí. Proto je ve Vaší chladničce 
Liebherr FlexSystem: Dva boxy, které 
lze flexibilně umístit, zajišťují pořádek 
a přehlednost v přihrádce BioFresh. 
A spolehlivě ochrání i ty nejmenší 
maliny před tlakovými body nebo 
smícháním s jinými potravinami. 

EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve 
Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. 
Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo 
plodiny: vše je zde optimálně uloženo. 
Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny 
vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny 
tak zůstanou dlouho čerstvé.

BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální 
vlhkostí, si může čerstvé jídlo udržet 
svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny 
a minerály mnohem déle než v běžném 
chladícím prostoru.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 107 / 0,293 kWh ¹

Celkový objem ²: 384 l 

Objem: Chladnička: 246,2 l / Oddíl BioFresh: 137,9 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / BlackSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBbsc 5280
Peak

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 107 / 0,293 kWh ¹

Celkový objem ²: 386 l 

Objem: Chladnička: 245,8 l / Oddíl BioFresh: 140,9 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        BlackSteel / BlackSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBbsc 5250
Prime

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 134 / 0,367 kWh ¹

Celkový objem ²: 386 l 

Objem: Chladnička: 245,8 l / Oddíl BioFresh: 140,9 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsdd 5250
Prime

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-
Safe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 134 / 0,367 kWh ¹

Celkový objem ²: 384 l 

Objem: Chladnička: 246,2 l / Oddíl BioFresh: 137,9 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBstd 528i
Peak

60↑   ↓

Chladničky Chladničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2022 20222022 2022
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED osvětlení na jedné straně
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg
·  Skleněná police

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 205 / 0,561 kWh ¹

Celkový objem ²: 351 l 

Objem: Chladnička: 223,0 l / Oddíl BioFresh: 93,9 l / Mrazicí oddíl: 34,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBe 5221
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 158 / 0,432 kWh ¹

Celkový objem ²: 382 l 

Objem: Chladnička: 288,7 l / Oddíl BioFresh: 93,7 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBe 5220
Plus

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED osvětlení na jedné straně
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg
·  Skleněná police

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 205 / 0,561 kWh ¹

Celkový objem ²: 351 l 

Objem: Chladnička: 223,0 l / Oddíl BioFresh: 93,9 l / Mrazicí oddíl: 34,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsfe 5221
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 158 / 0,432 kWh ¹

Celkový objem ²: 382 l 

Objem: Chladnička: 288,7 l / Oddíl BioFresh: 93,7 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsfe 5220
Plus

60↑   ↓

Chladničky Chladničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

BioFresh boxy
·  Ventilátor
·  LED osvětlení
·  4 BioFresh-boxy

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 65 / 0,178 kWh ¹

Celkový objem ²: 160 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBa 4250
Prime

60↑   ↓

Plně vybavená chladnička BioFresh

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené 
distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez 
použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo 
(zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých 
potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

RBa 4250   Série Prime

Monoklimatická chladnička BioFresh 

Pokud máte rádi čerstvé potraviny, pak si monokli-
matickou chladničku BioFresh zamilujete. Nabízí 
ideální skladovací podmínky pro celou sklizeň: 
Při teplotě okolo 0 °C a flexibilní vlhkosti vzduchu 
zůstane ovoce a zelenina dlouho čerstvá a křehká. 
A pokud je jednou sklizeň menší, zachovají si  
mléčné produkty a také maso a uzenina v zásuvkách 
delší čerstvost než v normálním chladicím oddílu.  
Extra přínos pro životní prostředí: Třída energetické 
účinnosti A.

Touch & Swipe

Váš Liebherr Vás bude poslouchat na pokyn prstu: 
Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku 
obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Stejně snadno 
můžete regulovat teplotu. Co když displej právě 
neovládáte? Pak Vám bude ukazovat skutečnou 
teplotu.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách
·  Výsuvná zásuvka s částečným 

rozšířením na teleskopických kolejnicích
·  2 vyjímatelné košíky na láhve

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 123 / 0,337 kWh ¹

Celkový objem ²: 399 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RDsfe 5220
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBox, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvech

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 99 / 0,271 kWh ¹

Celkový objem ²: 401 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rd 5250
Prime

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Rošt na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Barevné / materiálové možnosti:
Re 5020 v bílém provedení

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,320 kWh ¹

Celkový objem ²: 348 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny:        SteelFinish / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rsfe 5020
Plus

60↑   ↓

ChladničkyChladničky

Koš na láhve

Má vaše rodina a Vaši hosté rádi studené nápoje? 
K vychlazení láhví často nestačí vnitřní dveře chlad-
ničky. Váš Liebherr Vám však rád pomůže: V koších 
na láhve je spousta místa na láhve a tetrapaky – 
nebo dokonce na celou basu piva. Police košů je 
uložená na teleskopických kolejničkách a hladce  
se vysune ven pro pohodlné vyjmutí. 

VarioSafe

Přejete si přehledné místo pro drobné potraviny, 
jako kelímky jogurtů, sklenice s marmeládou nebo 
tuby? Ve své chladničce Liebherr ho naleznete: 
je to VarioSafe. Nejenže vytváří pořádek, ale je i 
velmi variabilní. Jednoduše umístíte dvoustupňově 
výškově nastavitelný VarioSafe do chladničky tam, 
kde Vám to nejlépe vyhovuje. 

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

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

2022
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TP 1724  Comfort

Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, 

otočný regulátor

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení
·  SwingDesign
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Instalace pod pracovní deskou, jež 

umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění 
přes mřížky v pracovní desce) 
a odnímatelný stolek

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 92 / 0,252 kWh ¹

Celkový objem ²: 145 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

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

TP 1720
Comfort

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, 

otočný regulátor
·  CoolPlus

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

Přednosti vybavení
·  SwingDesign
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Instalace pod pracovní deskou, jež 

umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění 
přes mřížky v pracovní desce) 
a odnímatelný stolek

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,320 kWh ¹

Celkový objem ²: 143 l 

Objem: Chladnička: 126,0 l / Mrazicí oddíl: 18,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

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

TP 1744
Comfort

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, 

otočný regulátor
·  CoolPlus

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

Přednosti vybavení
·  SwingDesign
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Instalace pod pracovní deskou, jež 

umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění 
přes mřížky v pracovní desce) 
a odnímatelný stolek

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 146 / 0,400 kWh ¹

Celkový objem ²: 143 l 

Objem: Chladnička: 126,0 l / Mrazicí oddíl: 18,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

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

TP 1724
Comfort

60↑   ↓

Podstavná lednice

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

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

GlassLinie – skladovací prostor 

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá 
výbava GlassLine z bezpečnostního  satinovaného 
skla SafetyGlass. Elegantní skleněné plochy 
 GlassLine jsou velmi odolné proti rozbití či 
poškrábání a jsou snadno čistiltelné. Vysoce 
jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový 
harmonický vzhled. Obzvlášť flexibilní využití nabízí 
skleněné plochy, které jsou dělené a podsouvatelné.
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Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, 

otočný regulátor

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení
·  SwingDesign
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Instalace pod pracovní deskou, jež 

umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění 
přes mřížky v pracovní desce) 
a odnímatelný stolek

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 118 / 0,323 kWh ¹

Celkový objem ²: 161 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

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

T 1810
Comfort

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, 

otočný regulátor

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení
·  HardLine-Design
·  Nerezové tyčové madlo
·  Instalace pod pracovní deskou, jež 

umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění 
přes mřížky v pracovní desce) 
a odnímatelný stolek

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 115 / 0,315 kWh ¹

Celkový objem ²: 145 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře / boční stěny:        Nerezová ocel / Stříbrné

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

TPesf 1710
Comfort

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, 

otočný regulátor
·  CoolPlus

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

Přednosti vybavení
·  SwingDesign
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Instalace pod pracovní deskou, jež 

umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění 
přes mřížky v pracovní desce) 
a odnímatelný stolek

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 143 l 

Objem: Chladnička: 126,0 l / Mrazicí oddíl: 18,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

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

T 1714
Comfort

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, 

otočný regulátor
·  CoolPlus

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

Přednosti vybavení
·  HardLine-Design
·  Nerezové tyčové madlo
·  Instalace pod pracovní deskou, jež 

umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění 
přes mřížky v pracovní desce) 
a odnímatelný stolek

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Celkový objem ²: 143 l 

Objem: Chladnička: 126,0 l / Mrazicí oddíl: 18,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře / boční stěny:        Nerezová ocel / Stříbrné

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

TPesf 1714
Comfort

60↑   ↓

Podstavná lednice Podstavná lednice

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, 

otočný regulátor

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  2 GlassLine police
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu
·  Mrazicí přihrádka (0 °C až -6 °C)

Mrazicí oddíl
·  Podnos na ledové kostky

Přednosti vybavení
·  SwingDesign
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 131 / 0,358 kWh ¹

Celkový objem ²: 98 l 

Objem: Chladnička: 92,0 l / Mrazicí přihrádka: 6,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 63 / 55,4 / 62,4 ¹

TX 1021
Comfort

55↑   ↓

Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, 

otočný regulátor
·  CoolPlus

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  2 GlassLine police
·  LED osvětlení
·  1 box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg

Přednosti vybavení
·  SwingDesign
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Instalace pod pracovní deskou, jež 

umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění 
přes mřížky v pracovní desce) 
a odnímatelný stolek

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 141 / 0,386 kWh ¹

Celkový objem ²: 120 l 

Objem: Chladnička: 106,3 l / Mrazicí oddíl: 15,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

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 ¹

TP 1424
Comfort

50↑   ↓

Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, 

otočný regulátor
·  CoolPlus

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  2 GlassLine police
·  LED osvětlení
·  1 box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg

Přednosti vybavení
·  SwingDesign
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Instalace pod pracovní deskou, jež 

umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění 
přes mřížky v pracovní desce) 
a odnímatelný stolek

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 113 / 0,309 kWh ¹

Celkový objem ²: 120 l 

Objem: Chladnička: 106,3 l / Mrazicí oddíl: 15,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

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

TP 1444
Comfort

55↑   ↓

Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police
·  LED osvětlení
·  1 box na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení
·  SwingDesign
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění přes 

mřížky v pracovní desce) a odnímatelný stolek
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 91 / 0,249 kWh ¹

Celkový objem ²: 136 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

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

TP 1420
Comfort

55↑   ↓

Podstavná lednice Podstavná lednice

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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FNsdd 5297    Série Peak

Mrazničky
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Mrazničky Mrazničky

Mrazničky

---

 Série Pure  Série Plus  Série Prime  Série Peak

Technologie čerstvosti NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Pohodlí a flexibilita EasyOpen EasyOpen EasyOpen EasyOpen

FrostProtect FrostProtect FrostProtect FrostProtect

Výklopná zásuvka Výklopná zásuvka Výklopná zásuvka Výklopná zásuvka

Tlumení zavírání 
SoftSystem u modelů  
podporujících SBS

SpaceBox SpaceBox SpaceBox SpaceBox

Integrované 
vedení zásuvek

Integrované 
vedení zásuvek

Integrované 
vedení zásuvek

Vedení zásuvek na teles-
kopických výsuvech

Miska na ledové kostky
Miska na ledové  kostky 
s víkem u modelů 
 podporujících SBS

Mrazicí deska Mrazicí deska Mrazicí deska

2 akumulátory chladu 2 akumulátory chladu

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

Design Stavová kontrolka Stavová kontrolka

Osvětlení mrazicí části Osvětlení mrazicí části

Osvětlení IceMaker

Dotykový displej Dotykový displej Displej Touch & Swipe Displej Touch & Swipe

Displej za dveřmi Displej za dveřmi Displej za dveřmi Displej za dveřmi

Zapuštěný úchop Zapuštěný úchop
Tyčová rukojeť s otevíra-
cím mechanismem

Tyčová rukojeť s otevíra-
cím mechanismem

Možnosti připojení
(SmartDeviceBox)

Jako dovybavení Jako dovybavení
Jako dovybavení nebo  
integrovaný (modely „i“)

Jako dovybavení nebo  
integrovaný (modely „i“)

Led EasyTwist-Ice nebo
IceTower u modelů 
 podporujících SBS

EasyTwist-Ice nebo
IceTower u modelů 
 podporujících SBS

EasyTwist-Ice nebo
IceTower

Lopatka na kostky  
ledu u modelů  
podporujících SBS

Lopatka na kostky  
ledu u modelů 
 podporujících SBS

Lopatka na kostky  
ledu u modelů  
podporujících SBS

  Série Pure   Série Plus   Série Prime   Série Peak

Výše uvedené vybavení sérií se může lišit v závislosti na modelu. Podrobnosti najdete v popisu modelu.
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MrazničkyMrazničky

SmartFrost

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 zmra-
zeny a uchovají si tak důležité nutriční 
látky i svou přirozenou strukturu.

NoFrost

NoFrost od společnosti Liebherr je 
rychlý, ventilátorem podpořený systém 
mrazení bez námrazy, který zaručuje 
bezpečné a dlouhodobé skladování 
potravin. Technologie NoFrost zajišťuje 
mnohem větší skladovací kapacitu 
a udržuje mrazničku neustále bez 
námrazy.

IceTower

Díky zásobě kostek ledu, Vám již nikdy 
nedojdou chlazené nápoje. IceTower 
pojme hmotnost až 8 kg kostek ledu. 
Lopatka na led a výsuvná deska na 
teleskopických kolejničkách Vám umožní 
pohodlné nabírání kostek ledu. Díky 
speciální vkládací misce můžete uložit 
menší množství ledu a níže uložit zmra-
žené potraviny. Vedlejší přihrádka Vám 
nabízí prostor pro zmražené potraviny.

FrostProtect

Ne všechny mrazničky jsou umístěny 
ve vytápěné místnosti – některé stojí 
v chladných garážích a přístavcích. 
Dobře, že je Váš spotřebič Liebherr na 
takto chladné prostředí dobře připra-
ven: Neboť všechny komponenty jsou 
navrženy pro provoz v okolní teplotě až 
do −15 °C.

Zobrazení stavu

Chcete vědět, zda je Váš spotřebič 
v pořádku? Díky integrovanému 
zobrazení stavu ve dveřích spo-
třebiče to vidíte nebo slyšíte velmi 
rychle. Modré světlo signalizuje: vše 
je v pořádku. Pokud se stav změní, 
ukazatel svítí a bliká červeně a navíc 
zazní akustický signál.

EasyTwist-Ice

Ať už přijdou horké letní dny, nebo 
oslava: Díky výrobníku ledu EasyTwist- 
Ice si můžete jednoduše a rychle připra-
vit zásobu kostek ledu – a to bez pevně 
připojeného přívodu vody. Jednoduše 
naplňte vodu do nádržky, nechejte ji 
zmrznout a poté jednoduchým otočením 
uvolněte hotové kostky ledu – a pak už 
Vám nic nebrání v podávání chladných 
nápojů. Výrobník ledu EasyTwist-Ice lze 
jednoduše čistit a vždy zaručí hygienic-
kou výrobu kostek ledu.

SpaceBox

Do Vašeho spotřebiče uložíte také 
„velké“ věci: Neboť krůta velikosti XL 
nebo několikapatrový zmrzlinový dort 
prostě vyžadují více místa. Pro tyto 
případy má Váš spotřebič SpaceBox: 
Svou velkorysou výškou 250 mm nabízí 
mnoho přídavného prostoru, i pro mra-
žení velkých potravin. A to Vám pomůže 
při flexibilním uchovávání zásob.

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

Jedinečné funkce

---

Displej Touch & Swipe

Váš Liebherr Vás bude poslouchat na 
pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe 
budete svoji mrazničku obsluhovat 
intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako 
„SuperFrost“, jednoduše zvolíte klep-
nutím a přejetím prstem na barevném 
displeji. Stejně snadno můžete regu-
lovat teplotu. Co když displej právě 
neovládáte? Pak Vám bude ukazovat 
skutečnou teplotu.

LED osvětlení

LED osvětlení je umístěno nad zásuv-
kami, aby se ušetřilo místo. Zajišťuje 
skvělý přehled o potravinách, šetří 
energii a také se vyznačuje dlouhou 
životností.

Akumulátor mrazu  
jako příslušenství

Akumulátory chladu jako příslušenství 
jsou užitečné hned dvakrát – jak ve 
vnitřním prostoru, tak při použití venku. 
Uvnitř mrazničky udrží zmrazené 
potraviny ještě nějakou dobu chladné 
v případě výpadku sítě. A na výletech se 
postarají o chlazení Vašeho jídla a pití.

Lopatka na kostky ledu

Ať už porcujete, nebo přepravujete – 
pomocí lopatky na kostky ledu, která 
je dodávaná jako příslušenství ke 
spotřebičům Liebherr, Vám půjde obojí 
snadno od ruky. Díky šikmé poloze hrotu 
a ergonomické rukojeti se kostky ledu 
dostanou rychle a jednoduše ze zásob-
níku IceTower do Vašich nápojů. Tato 
robustní lopatka na kostky ledu, která 
je vyrobena z pevného plastu, je kromě 
toho i potěšením pro oči – hlavní podíl 
na tom má matný povrch v průhledném 
ledovcově zeleném odstínu.

Teleskopické kolejnice 

Zásuvky mrazničky jsou spojeny 
s vysoce kvalitními, hladce běžícími 
teleskopickými kolejnicemi pro snad-
nou manipulaci, i při silném naplnění. 
Zásuvky nabízejí dostatek úložného 
prostoru a jsou vyrobeny z jednoho 
kusu pro snadné vyjmutí a čištění.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů, z toho 5 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 19 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 19 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 178 / 0,487 kWh ¹

Celkový objem ²: 363 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7277
Peak

70↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 19 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 19 kg
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 222 / 0,608 kWh ¹

Celkový objem ²: 363 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 69,7 / 76 ¹

FNd 7227
Plus

70↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 19 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 19 kg
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 178 / 0,487 kWh ¹

Celkový objem ²: 363 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7227
Plus

70↑   ↓
Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  6 různě objemných boxů, z toho 4 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 18 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 166 / 0,454 kWh ¹

Celkový objem ²: 311 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7076
Peak

70↑   ↓

Mrazničky Mrazničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  6 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 18 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 166 / 0,454 kWh ¹

Celkový objem ²: 311 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7026
Plus

70↑   ↓
Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  5 různě objemných boxů, z toho 4 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 18 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 155 / 0,424 kWh ¹

Celkový objem ²: 260 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 145,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 6675
Peak

70↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  6 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 18 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 208 / 0,569 kWh ¹

Celkový objem ²: 311 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165,5 / 69,7 / 76 ¹

FNd 7026
Plus

70↑   ↓

Mrazničky

NoFrost 

Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené 
potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. 
NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou 
námrazou, která spotřebovává hodně drahé   
energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné 
a časově náročné rozmrazování mrazničky, více  
času na jiné věci – a navíc úspora peněz.

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

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

FNd 7026   Série Plus
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů, z toho 3 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  IceTower
·  IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

0,8 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Ice
Tower

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 198 / 0,542 kWh ¹

Celkový objem ²: 277 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do 0 °C

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNsdd 5297
Peak

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  5 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 18 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 194 / 0,531 kWh ¹

Celkový objem ²: 260 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 145,5 / 69,7 / 76 ¹

FNd 6625
Plus

70↑   ↓
Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  5 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 18 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 155 / 0,424 kWh ¹

Celkový objem ²: 260 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 145,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 6625
Plus

70↑   ↓

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2 V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. 
Podle (EU) 2017/1369 6a.

Mrazničky Mrazničky

FNsdd 5297    Série Peak

EasyOpen 

Znáte to? Když při ukládání nákupu do mrazničky 
zjistíte, že jste na nějakou potravinu zapomněli, 
musíte při otevírání dveří vyvinout velkou sílu. 
To se Vám u spotřebiče Liebherr nestane: Díky 
funkci EasyOpen lze dveře pohodlně a jednoduše 
otevřít i několikrát za sebou.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu;  
tento popis platí pro příslušný model.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 198 / 0,542 kWh ¹

Celkový objem ²: 277 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 525i
Prime

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů, z toho 5 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 159 / 0,435 kWh ¹

Celkový objem ²: 277 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNc 5277
Peak

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  7 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 199 / 0,545 kWh ¹

Celkový objem ²: 277 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 5227
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  6 různě objemných boxů, z toho 4 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 150 / 0,411 kWh ¹

Celkový objem ²: 238 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNc 5076
Peak

60↑   ↓

MrazničkyMrazničky

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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BluRoX
⸺

Budoucnost založená na recyklaci.

¹

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  PowerCooling

Mrazicí oddíl 4
·  6 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Dostupné ve 2. čtvrtletí 2023

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 120 / 0,328 kWh ¹

Celkový objem ²: 238 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 31 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165,5 / 59,7 / 65,5 ¹

FNb 5056
Prime

60↑   ↓

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

použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2 V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo 
(zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých 

potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Mrazničky

Více informací o této mimořádné 
technologii BluRoX a o výhodách, 
které přináší, naleznete zde: 
home.liebherr.com/blurox

Premiéra v mrazničce Liebherr FNb 5056

Technologie BluRoX zažívá svou světovou premiéru 
v mrazničce Liebherr FNb 5056. Ve dveřích tohoto 
spotřebiče je zabudována inovativní vakuová 
izolace, díky níž je model Liebherr FNb 5056 první 
mrazničkou svého druhu, která podle nových 
 energetických štítků EU spadá do třídy energe-
tické účinnosti „B“. Kvalitní izolace se kromě toho 
 vyznačuje dlouhou životností, která je pro  značku 
Liebherr typická, takže se na ni budete moci 
 spolehnout po mnoho let.

BluRoX
⸺
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  6 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Horní zásuvka s komfortní funkcí 

naklápění
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 187 / 0,512 kWh ¹

Celkový objem ²: 238 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 5056
Prime

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  5 různě objemných boxů, z toho 4 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 141 / 0,386 kWh ¹

Celkový objem ²: 199 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNc 4675
Peak

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  5 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,482 kWh ¹

Celkový objem ²: 199 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 4655
Prime

60↑   ↓

Mrazničky

Zobrazení stavu

Chcete vědět, zda je Váš spotřebič v pořádku? 
Díky integrovanému zobrazení stavu ve dveřích 
spotřebiče to vidíte nebo slyšíte velmi rychle. 
Modré světlo signalizuje: vše je v pořádku. 
Pokud se stav změní, ukazatel svítí a bliká 
červeně a navíc zazní akustický signál.

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

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

FNd 5056   Série Prime
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický za 

dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  5 různě objemných boxů na kolejničkách, 

VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Vertikální zapuštěné madlo
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,482 kWh ¹

Celkový objem ²: 199 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 4625
Plus

60↑   ↓

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný za dveřmi, 

Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy na kolejničkách, 

VarioSpace
·  LED osvětlení
·  Indikátor provozního stavu
·  Doba uložení bez proudu: 15 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 15 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Mrazicí deska

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otevírání
·  Transportní madla, přední a zadní, 

transportní kolečka vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 166 / 0,454 kWh ¹

Celkový objem ²: 160 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 4254
Prime

60↑   ↓
Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 17 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  HardLine-Design
·  Nerezové tyčové madlo
·  Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu 

ke kondenzátoru
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 171 / 0,468 kWh ¹

Celkový objem ²: 102 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 39 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        SmartSteel / Stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

GPesf 1476
Premium

60↑   ↓

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

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 14 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 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

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 199 / 0,545 kWh ¹

Celkový objem ²: 68 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 39 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 63,1 / 55,3 / 62,4 ¹

GX 823
Comfort

55↑   ↓

Mrazničky Mrazničky výšky stolu

2  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

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

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

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

CFd 2085   Série Plus

Automatická funkce SuperFrost

Chcete čerstvé potraviny zmrazit tak, 
aby si zachovaly vitamíny? Jednoduše 
aktivujte SuperFrost – a mrazicí oddíl 
zvýší svůj chladicí výkon. Teplota tak 
zůstane konstantní, i když do něj vložíte 
nezmrazené potraviny.

FrostProtect

Ne všechny mrazničky jsou umístěny 
ve vytápěné místnosti – některé stojí 
v chladných garážích a přístavcích. 
Dobře, že je Váš spotřebič Liebherr na 
takto chladné prostředí dobře připra-
ven: Neboť všechny komponenty jsou 
navrženy pro okolní teploty až do −15 °C 
a zaručují tak provoz.

Integrované osvětlení

Integrované osvětlení ve víku mrazničky 
zajišťuje dokonalé osvětlení a jasný pře-
hled o všech skladovaných potravinách. 
Skříň a víko truhlicových mrazniček jsou 
vyrobeny z ocelového  plechu s práš-
kovým nástřikem. To zaručuje vysokou 
úroveň odolnosti a zabraňuje korozi.

Kondenzátor

Teplosměnný kondenzátor je zapuštěn 
do pěny podél vnější stěny, což minima-
lizuje vibrace a podporuje tišší provoz. 
Na snadno čistitelných vnějších stěnách 
se netvoří kondenzace.

SoftSystem

Řešení SoftSystem, které je integrováno 
do závěsu víka truhlové mrazničky, 
měkce tlumí pohyb při zavírání.  
Odpružení bezpečně tlumí i prudké  
nebo náhlé zavírací pohyby.

StopFrost

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. Truh-
licová mraznička tak muže být kdykoliv 
opakovaně bez  námahy otevřena.

Jedinečné funkce

---
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Ovládací prvky
·  Elektronické ovládací ve skříni, tlačítková elektronika
·  Teploměr s digitálním zobrazováním teploty
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost pomocí zapěněného 

výparníku i kondenzátoru
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 50 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 15 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Odtok odtáté vody
·  Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího podnosu – použitelný též jako 

odkapávací misky
·  5 Závěsných košů jako standard, 1 dodatečně dostupný

Přednosti vybavení
·  Zapuštěná madla
·  Výměnná těsnění dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
·  Zámek

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 188 / 0,515 kWh

Celkový objem ²: 359 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 82,5 / 167,5 / 70,9

CFd 2505
Plus

168↑ ↓

Ovládací prvky
·  Elektronické ovládací ve skříni, tlačítková elektronika
·  Teploměr s digitálním zobrazováním teploty
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost pomocí zapěněného 

výparníku i kondenzátoru
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 50 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Odtok odtáté vody
·  Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího podnosu – použitelný též jako 

odkapávací misky
·  3 Závěsné koše jako standard, 1 dodatečně dostupný

Přednosti vybavení
·  Zapuštěná madla
·  Výměnná těsnění dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
·  Zámek

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,443 kWh

Celkový objem ²: 248 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C

Dveře / boční stěny:        Bílá / Bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 82,5 / 125,5 / 70,9

CFd 2085
Plus

126↑ ↓

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.2 V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Truhlicové mrazničky Truhlicové mrazničky
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Chladničky na víno

WSbli 7731  GrandCru Selection
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Přehled sortimentu

Vinotéky  
s chlazením

WTes 5872 strany 142 WTes 1672 strany 143

WTes 5972 strany 142

WTpes 5972 strany 143

Vinotéky pro 
skladování vína

WSbli 7731 strany 144 WPbli 5231 strany 144 WKes 653 strany 149

WSbli 5231 strany 145

WPbli 5031 strany 145

WSbli 5031 strany 146

WPbl 5001 strany 146

WSbl 5001 strany 147

WPbl 4601 strany 147

WSbl 4601 strany 148

WPbl 4201 strany 148

WSbl 4201 strany 149

WKb 1812 strany 150

WKr 1811 strany 150

Humidor ZKes 453 strany 151

Modelové skupiny

Samostatně stojící vinotéky Kompaktní spotřebiče

Šířka v cm

Se dvěma nebo třemi teplotními zónami, které lze nezávisle 
na sobě přesně nastavit v rozsahu + 5 °C až + 20 °C poskytují 
naše vinotéky s chlazením nejvyšší flexibilitu při používání. 
V zařízení se třemi teplotními zónami se tak dají skladovat 
současně červená vína, bílá vína i sekt při optimální teplotě 
konzumace. Zařízení nabízejí také ideální klimatické pod-
mínky pro dlouhodobé skladování vín. Díky různé velikosti 
teplotních zón a naprosto flexibilnímu nastavení teploty je 
toto zařízení vhodné pro jakýkoli individuální sortiment vín. 

Vinotéky pro skladování vína nabízejí stejné podmínky jako 
vinný sklep. V celém vnitřním prostoru těchto zařízení je 
totiž stálá teplota. Tuto teplotu lze podle potřeby nastavit 
od + 5 °C do + 20 °C. Vinotéky pro skladování vína jsou speci-
álně navrženy pro velká množství lahví a pro účely sklado-
vání a zrání, mohou být také úložným prostorem pro větší 
zásobu vína vychlazenou na teplotu konzumace.

Kompaktní zařízení – Jako specialista na chlazení, skla-
dování a temperování nabízí společnost Liebherr maxi-
mální proctor pro každou příležitost. V dokonalé harmonii 
s prostředím přináší účinné kompaktní spotřebiče nové 
a neotřelé nápady. Kompaktní vinotéka pro skladování vína 
poskytuje odpovídající prostor pro velmi malou zásobu vína. 
Vzácné doutníky jsou uchovávány za optimálních skladova-
cích podmínek v humidoru.

Velikost láhve Bordeaux (0,75 l) 
Všechny údaje o objemu láhve se vztahují k těmto 
 rozměrům.

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C

Teplotní rozsahy

+5 °C až +20 °C

Teplotní rozsah
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* přes aplikaci SmartDevice

GrandCru

** + 3,4 cm dveřní závěs 

WPbli 5031

WPbl 4201 WSbl 4201

WSbli 5031

WPbl 5001

WPbli 7731

Max:  196 Max:  324

WSbl 5001

WPbl 4601

Max:  166

WSbl 4601

WPbli 5231

Max:  229

WSbli 5231

Max:  142
Max:  196

GrandCru GrandCru Selection

Kvalita Udržování konstantní teploty Udržování konstantní teploty

Nastavitelný teplotní rozsah v jedné zóně:  
+5 °C až +20 °C

Nastavitelný teplotní rozsah v jedné zóně:  
+5 °C až +20 °C

Nepřetržité zobrazení aktuální teploty Nepřetržité zobrazení aktuální teploty

3vrstvé bezpečnostní sklo UVProtect Plus s ochranou 
proti UV záření

3vrstvé bezpečnostní sklo UVProtect Plus s ochranou 
proti UV záření

Uložení s tlumením vibrací VibrateSafe Uložení s tlumením vibrací VibrateSafe

Maximální kapacita pro ukládání lahví díky uložení  
„hrdlo na hrdlo“

Maximální kapacita pro ukládání lahví díky uložení  
„hrdlo na hrdlo“

Vyměnitelné těsnění dveří Vyměnitelné těsnění dveří

2 výškově nastavitelné nožky 2 výškově nastavitelné nožky

Dobré klima Nastavitelná vlhkost vzduchu díky funkci  
HumiditySelect

Regulovatelná vlhkost vzduchu díky funkci  
HumidityControl 

Ukazatel aktuální vlhkosti vzduchu

1 filtr FreshAir s připomínkou výměny 1 filtr FreshAir s připomínkou výměny

Nastavení teploty v krocích po 1 °C Nastavení teploty v krocích po 1 °C

Pohodlné a flexibilní Vkládací pomůcka EasyFill Vkládací pomůcka EasyFill

Samozavíratelné dveře Samozavíratelné dveře

Výškově nastavitelná dřevěná police Výškově nastavitelná dřevěná police

Výběr z 9 jazyků pro zobrazení na displeji  
(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)

Výběr z 9 jazyků pro zobrazení na displeji  
(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)

Design a životní styl Stropní LED osvětlení Stropní LED osvětlení (plné dveře),  
LightColumn (prosklené dveře)

Zadní panel: Kov, šedý grafit Zadní panel: Ušlechtilá ocel

Dotykový displej Dotykový displej

Prezentační osvětlení (prosklené dveře) Prezentační osvětlení (prosklené dveře)

Madlo: černé Madlo: hliník, kartáčovaný

Nízká hlučnost Nízká hlučnost

Bezpečnost TempProtect Plus TempProtect Plus

Dveřní alarm, teplotní alarm, alarm při výpadku proudu Dveřní alarm, teplotní alarm, alarm při výpadku proudu

Zvukový a optický alarm na displeji, signalizací 
 osvětlením a oznámením push díky funkci SmartDevice*

Zvukový a optický alarm na displeji, signalizací 
 osvětlením a oznámením push díky funkci SmartDevice*

Zámek displeje Zámek displeje

Mechanický zámek, dodatečně montovaný Mechanický zámek, integrovaný

Možnosti připojení* Připraveno na SmartDevice SmartDevice (včetně zařízení SmartDevice)

Prezentační osvětlení* Prezentační osvětlení*

Nastavení teploty v krocích po 1 °C* Nastavení teploty v krocích po 1 °C*

Zobrazení a ovládání důležitých funkcí spotřebiče* Zobrazení a ovládání důležitých funkcí spotřebiče*
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Regulace vlhkosti

U modelů GrandCru s funkcí 
 Humidity Select lze nastavit vlhkost 
ve dvou fázích: snižování vlhkosti a 
zvyšování vlhkosti. Modely  GrandCru 
Selection jsou vybaveny funkcí 
 HumidityControl. Tato funkce umožňuje 
nastavení vlhkosti podle potřeby  
v rozsahu 50 – 80 % RH relativní vlh-
kosti*. Pokud hodnota poklesne pod 
50 % RH  relativní vlhkosti*, spotřebič 
o dané  skutečnosti informuje.

VibrateSafe

Víno potřebuje ticho a klid. Proto 
naše vinotéky zaručují jemné uložení 
s mimořádně tichým kompresorem 
speciálně vyvinutým společností 
Liebherr a stabilními policemi vyrobe-
nými z pevného bukového dřeva. 
Víno tak bude moci zrát v klidu 
a  nerušeně.

UVProtect Plus

Trojitá ochrana. U dlouhodobého skla-
dování nabízí vinotéky s prosklenými 
dveřmi nedostižnou ochranu před UV 
zářením díky třem ochranným vrstvám 
skládajícím se z tónovaného skla a dvou 
pokovených vrstev uložených ve vakuu. 
Takzvaná izolace Low-E zajišťuje pro 
víno účinnou ochranu před škodlivým 
slunečním zářením.

Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Aby vaše víno mohlo dozrávat v pro-
středí s optimální kvalitou vzduchu, jsou 
všechny vinotéky Liebherr vybaveny 
filtrem s aktivním uhlím, který spoleh-
livě váže všechny druhy pachů. Vína si 
tak zachovají svůj originální buket.  
A aby tuto skutečnost nic neohrozilo ani 
z dlouhodobého hlediska, spotřebič 
Liebherr vás každých 6 měsíců upozor-
nění na nutnost výměny filtru, kterou 
hravě zvládnete sami.

TempProtect Plus

Dvojitá ochrana. Naše vinotéky s funkcí 
TempProtect Plus neustále měří teplotu 
s využitím dvou snímačů. Budete tak 
mít dvakrát zajištěno, že jsou vaše 
vína chráněna před teplotními výkyvy. 
 Obdržíte upozornění ihned, jakmile 
snímače rozpoznají kritickou změnu 
teploty, takže budete moci rychle 
 podniknout opatření.

EasyFill

Usnadněte si práci. Vkládací pomůcka 
EasyFill se postará o to, že dveře 
vinotéky zůstanou po otevření do úhlu 
90° a více otevřeny. A když jsou dveře 
otevřeny do úhlu menšího než 90°, 
díky mechanismu samočinného zavírání 
se samy zavřou – vždy jemně tak, jak 
si to drahocenná vína žádají.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.
*  Při teplotách v obytném prostoru. V případě velmi suchého/chladného prostředí, např. ve sklepních prostorách,  

se na podporu systému doporučuje vodní box vyrobený na míru z našeho programu příslušenství.

Chladničky na vínoChladničky na víno

LED osvětlení

Všechny spotřebiče Vinidor jsou vyba-
veny 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 produ-
kuje minimum tepelné energie, mohou 
se zde prezentovat vína dlouhodobě se 
zapnutým osvětlením.

Prezentační rošt

Prezentační rošt upozorňuje na vybraná 
vína a slouží k temperování již otevře-
ných lahví. Pomocí variabilní poličky lze 
také prezentovat až 6 lahví vína. Za nimi 
nebo vedle nich mohou být uskladněny 
ležící lahve vína.

Tónované bezpečnostní sklo

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.

SoftSystem

Funkce SoftSystem poskytuje zvýše-
nou bez pečnost a pohodlí. Na dveřích 
zabudovaný SoftSystem tlumí pohyb  
při uzavírání dveří. Navíc se dveře 
 otevřené v úhlu přibližně 45° auto-
maticky zavřou samy.

Dotykový elektronický  

ovládací systém

Elektronický displej LCD se vyznačuje 
přehlednými nabídkami a dotykový 
elektronický ovládací systém informuje 
uživatele o skladovacích podmínkách. 
Údaj na digitálním teploměru lze díky 
průhledítku přečíst i zvnějšku zaří-
zení. Dotykové elektronické rozhraní 
 usnadňuje výběr a používání četných 
ovládacích funkcí.

Dřevěné regály namontované  
na teleskopických výsuvech

Přístroje Vinidor jsou vybaveny stabil-
ními 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. Popisovací 
systém s klipy umožňuje rychlý a jasný 
přehled o Vaší zásobě vína.

Jedinečné funkce

---
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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

Prostor na víno
·  3 teplotní zóny, teplotu lze nastavit 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
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Rošty z bukového dřeva
·  13 roštů, z toho 10 na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

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

WTes 5872
Vinidor

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,564 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 178 ³

Celkový objem ²: 503 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

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 ¹

70↑   ↓

3
Zones

UV
Protect

Presentation
Board

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, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Rošty z bukového dřeva
·  10 roštů, z toho 8 na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

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

WTes 5972
Vinidor

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 211 ³

Celkový objem ²: 521 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

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 ¹

70↑   ↓

2
Zones

UV
Protect

Presentation
Board

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, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Rošty z bukového dřeva
·  6 roštů, z toho 5 na teleskopických výsuvech, z toho 2 vyjímatelné koše

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

WTpes 5972
Vinidor

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

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

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 155 ³

Celkový objem ²: 521 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

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 ¹

70↑   ↓

2
Zones

UV
Protect

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
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Rošty z bukového dřeva
·  5 roštů, z toho 3 na teleskopických výsuvech

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

WTes 1672
Vinidor

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 139 / 0,380 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 34 ³

Celkový objem ²: 95 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

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 / 57,5

60↑   ↓

2
Zones

Vinotéky s chlazenímVinotéky s chlazením

3  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 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2 V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené). 
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Regulace vlhkosti mezi 50 % a 80 % RH*
·  Konvekční chlazení
·  LED stropní osvětlení
·  Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
·  7 roštů

Přednosti vybavení
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Transportní úchyty vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Zámek

WSbli 7731
GrandCru Selection

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 99 / 0,271 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 324 ³

Celkový objem ²: 628 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny: Plné dveře, černá / černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 204,4 / 74,7 / 76,3 ¹

75↑   ↓

1
Zone

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Regulace vlhkosti mezi 50 % a 80 % RH*
·  Konvekční chlazení
·  LED osvětlení na jedné straně trvale zapnuté, stmívatelné
·  Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
·  6 roštů

Přednosti vybavení
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Transportní úchyty vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Zámek

WPbli 5231
GrandCru Selection

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 109 / 0,298 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 229 ³

Celkový objem ²: 443 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

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): 188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Presentation
Light

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Regulace vlhkosti mezi 50 % a 80 % RH*
·  Konvekční chlazení
·  LED stropní osvětlení
·  Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
·  6 roštů

Přednosti vybavení
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Transportní úchyty vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Zámek

WSbli 5231
GrandCru Selection

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 91 / 0,249 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 229 ³

Celkový objem ²: 434 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny: Plné dveře, černá / černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Regulace vlhkosti mezi 50 % a 80 % RH*
·  Konvekční chlazení
·  LED osvětlení na jedné straně trvale zapnuté, stmívatelné
·  Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
·  5 roštů

Přednosti vybavení
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Transportní úchyty vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Zámek

WPbli 5031
GrandCru Selection

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 196 ³

Celkový objem ²: 386 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

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): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Presentation
Light

Vinotéky pro skladování vína GrandCru SelectionVinotéky pro skladování vína GrandCru Selection

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2 V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené). 
3 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).

*  Při teplotách v obytném prostoru. V případě velmi suchého/chladného prostředí, např. ve sklepních prostorách,  
se na podporu systému doporučuje vodní box vyrobený na míru z našeho programu příslušenství.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Regulace vlhkosti mezi 50 % a 80 % RH*
·  Konvekční chlazení
·  LED stropní osvětlení
·  Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
·  5 roštů

Přednosti vybavení
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Transportní úchyty vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Zámek

WSbli 5031
GrandCru Selection

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 92 / 0,252 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 196 ³

Celkový objem ²: 378 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny: Plné dveře, černá / černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení
·  Dvoustupňové nastavení vlhkosti
·  LED stropní osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
·  5 roštů

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo černé
·  Transportní úchyty vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

WPbl 5001
GrandCru

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 196 ³

Celkový objem ²: 385 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

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): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení
·  Dvoustupňové nastavení vlhkosti
·  LED stropní osvětlení
·  Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
·  5 roštů

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo černé
·  Transportní úchyty vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

WSbl 5001
GrandCru

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 92 / 0,252 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 196 ³

Celkový objem ²: 378 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny: Plné dveře, černá / černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení
·  Dvoustupňové nastavení vlhkosti
·  LED stropní osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
·  5 roštů

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo černé
·  Transportní úchyty vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

WPbl 4601
GrandCru

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 110 / 0,301 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 166 ³

Celkový objem ²: 329 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

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): 148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Vinotéky pro skladování vína GrandCruVinotéky pro skladování vína GrandCru Selection / GrandCru

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2 V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené). 
3 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).

*  Při teplotách v obytném prostoru. V případě velmi suchého/chladného prostředí, např. ve sklepních prostorách,  
se na podporu systému doporučuje vodní box vyrobený na míru z našeho programu příslušenství.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení
·  Dvoustupňové nastavení vlhkosti
·  LED stropní osvětlení
·  Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
·  5 roštů

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo černé
·  Transportní úchyty vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

WSbl 4601
GrandCru

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 80 / 0,219 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 166 ³

Celkový objem ²: 323 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny: Plné dveře, černá / černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení
·  Dvoustupňové nastavení vlhkosti
·  LED stropní osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
·  4 rošty

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo černé
·  Transportní úchyty vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

WPbl 4201
GrandCru

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 99 / 0,271 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 141 ³

Celkový objem ²: 272 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

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): 128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení
·  Dvoustupňové nastavení vlhkosti
·  LED stropní osvětlení
·  Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
·  4 rošty

Přednosti vybavení
·  Tyčové madlo černé
·  Transportní úchyty vzadu
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

WSbl 4201
GrandCru

Třída energetické náročnosti: 
 ¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 80 / 0,219 kWh ¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 141 ³

Celkový objem ²: 267 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny: Plné dveře, černá / černá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

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, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Rošty z bukového dřeva
·  3 rošty

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

WKes 653
GrandCru

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 78 / 0,213 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 12 ³

Celkový objem ²: 48 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

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

43↑   ↓

1
Zone

UV
Protect

Vinotéky pro skladování vína GrandCruVinotéky pro skladování vína GrandCru

3  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 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

2 V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené). 
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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, teplotu lze nastavit 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 úložná pozinkovaná polička
·  3 rošty

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

WKb 1812
Vinothek

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 123 / 0,337 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 66 ³

Celkový objem ²: 135 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

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

60↑   ↓

1
Zone

UV
Protect

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, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  Výškově nastavitelné úložná pozinkovaná polička
·  3 rošty

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

WKr 1811
Vinothek

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 76 / 0,208 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 66 ³

Celkový objem ²: 128 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dveře / boční stěny: Plné dveře, burgundy / černá

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

60↑   ↓

1
Zone

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, teplotu lze nastavit 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
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Vnitřní výbava ze španělského cedrového dřeva
·  2 rošty

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

ZKes 453
Humidor

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,443 kWh

Celkový objem: 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

43↑   ↓

Vinotéky pro skladování vína Vinothek

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

2 V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené). 

3 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).

Humidor

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

LED osvětlením

Liebherr humidor s LED osvětlením a funkcí  stmívání 
zabudovanou do skleněných dveří. LED diody prak-
ticky nevyzařují žádné teplo, doutníky mohou být 
dlouhodobě vystaveny světlu, aniž by byla ohrožena 
jejich kvalita.

Elektronický řídicí systém

Přesný elektronický řídicí systém umožňuje vybrat 
teplotu, 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.
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Příslušenství Příslušenství

Praktické 
 příslušenství 
pro každou 
 potřebu.
---

Objevte všestrannost 
 programu originálního 
příslušenství Liebherr pro 
Vaši chladničku – a ještě 
trochu si zjednodušte 
všední den.

Užitečná pomoc všeho druhu

Od dózy na máslo s možností manipulace jednou rukou až po snadno plnitelnou 
misku na ledové kostky s víkem nebo praktickou mrazicí desku, program  
příslušenství nabízí mnoho chytrých řešení pro zachování čerstvosti potravin  
a jejich  servírování.

Organizační systémy

Uspořádání prostoru chladničky zcela podle Vaší potřeby: Přehledné třídění  
potravin vám umožní např. VarioSafe, VarioBoxy, variabilní boxy na vajíčka  
a FlexSystem. Police na láhve a systémy popisovacích klipů poskytnou jasný  
přehled o zásobách vína.

VarioBoxy

Dóza na máslo

Polička na láhveFlexSystem

Miska na ledové kostky s víkem Mrazicí deska

EasyTwist-Ice 
Led mrknutím oka – zcela bez pevné vodovodní 
přípojky. S nádržkou na vodu a jednoduchým 
otočením rychle vytvoříte zásobu kostek  
ledu. Lze snadno dodatečně vybavit jako 
příslušenství.

Filtr s aktivním uhlím FreshAir
Čistí cirkulující vzduch a rychle váže nepří-
jemné pachy. Filtr se snadno mění a zajišťuje 
optimální kvalitu vzduchu.

SmartDeviceBox
Svůj Liebherr můžete dovybavit s SmartDevice-
Box, který připojí Vaší chladničku k internetu. 
SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika 
jednoduchých krocích a již dnes Vám otevře 
celý svět digitálních možností.
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RBsfe 5221   Série Plus

WarrantyPLUS

Užívejte mnoho výhod z  prodloužené záruky o 3 roky. 
Více informací na home.liebherr.com/promotions 
nebo  kontaktujte Vašeho odborného partnerského 
prodejce Liebherr.

Aplikace SmartDevice: chytrý společník Vašeho spotře-
biče Liebherr. Ovládejte svá zařízení pohodlně prostřed-
nictvím aplikace, přijímejte důležitá hlášení o jejich stavu 
a využívejte mnoho dalších služeb, které Vám nabízí vaše 
chladicí zařízení.

Zde si můžete stáhnout naše aplikace.

HNGRY: Váš chytrý každodenní pomocník pro nákup, 
skladování a zásoby. Aplikace Vám pomůže optimálně 
organizovat nákupy, neustále mít pod dohledem zásoby 
a navíc je správně skladovat.

Naše katalogy

Zjistěte vše, co potřebujete vědět o  Liebherr 
volně stojících a plně integrovaných chladničkách, 
stejně jako o vinotékách.

Zůstaňte v kontaktu
---

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH 
Dr. Hans Liebherr Strasse 1 
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522 
E-mail: sales.cz@liebherr.com 
 service.cz@liebherr.com

23
ROKY

Záruky
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Fish &
Seafood

Vario
Temp

1
Zone

2
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3
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UV
Protect

Stručné vysvětlení prvků vybavení:

V prostředí s teplotou přibližně 0 °C a ideální vlhkostí
vzduchu zůstávají ovoce, zelenina, maso, ryby a mléčné
výrobky déle čerstvé, než v běžném chladicím oddílu.

Chlaďte jako profesionálové: Studená mlha a teplota 
v přihrádce okolo 0 °C zajistí delší trvanlivost a dodá 
optický wow efekt.

BioFresh-Professional nabízí ještě větší flexibilitu pro
individuální skladování potravin.

Ryby a mořské plody jsou uloženy v přihrádce Fish & 
Seafood při optimální teplotě –2 °C tak profesionálně,
jako u obchodníka s rybami.

Regulovatelná vlhkost vzduchu prodlužuje čerstvost ovoce 
a zeleniny.

Výhodou technologie BioFresh s doplňkovou regulova-
telnou zónou s teplotou –2 °C jsou ideální skladovací 
podmínky pro ryby a mořské plody.

Ve vzduchotěsně uzavřené přihrádce si ovoce a zelenina
udrží déle svou čerstvost.

Zabraňuje přenosu pachů a vysychání potravin. Díky dvěma
zcela odděleným chladicím okruhům nedochází k výměně
vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem.

Pohodlí díky eliminaci námrazy.

Potřeba odmrazování byla výrazně eliminována.

Méně časté odmrazování, snadnější otevírání víka truhly 
díky uvolnění podtlaku.

SuperCool zvyšuje chladicí výkon do té doby, než se nově  
vložené potraviny neochladí na teplotu ostatního obsahu. 

SuperFrost krátkodobě zvyšuje chladicí výkon. Teplota tak  
z ůstane konstantní, i když do mrazáku vložíte nezmrazené 
potraviny. 

Mrazicí oddíl lze alternativně využít jako další chladicí
zónu: díky nastavení teploty s přesností na stupně
v rozmezí od –2 °C do +14 °C.

Se stálou teplotou v celém interiéru s možností nastavení 
v rozsahu 5 – 20 °C.

Se dvěma teplotními zónami přesně a nezávisle 
 nastavitelnými v rozsahu 5 – 20 °C.

Se třemi teplotními zónami přesně a nezávisle 
 nastavitelnými v rozsahu 5 – 20 °C.

Dva snímače neustále měří teplotu ve vinotéce.  
V případě kritické změny je zasláno oznámení. *

Díky chladicímu systému plně izolovanému vůči vibracím 
může víno nerušeně zrát.

Trojitá ochrana: dveře s tónovaným sklem se dvěma 
 pokovenými vrstvami uloženými ve vakuu poskytují 
 ochranu před slunečním zářením.

Dvojitá ochrana: dveře s tónovaným sklem s jednou 
 pokovenou vrstvou uloženou ve vakuu poskytují  
ochranu před slunečním zářením.

Vlhkost lze nastavit na jednu ze dvou úrovní:  
standardní nebo vysoká.

Vlhkost lze aktivně regulovat v krocích po 5 % v rozsahu 
50 – 80 % RH ** relativní vlhkosti.

O to, aby nic nenarušovalo skvělý buket, se postará filtr 
s aktivním uhlím, který spolehlivě naváže všechny pachy.

Technologie pro udržení čerstvosti Víno

 * Lze použít také prostřednictvím SmartDevice/Smart-App

**  Při teplotách v obytném prostoru. V případě velmi suchého/chladného prostředí, např. ve sklepních prostorách,  
se na podporu systému doporučuje vodní box vyrobený na míru z našeho programu příslušenství.
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Působivé komponenty ze skla a ušlechtilé oceli ve vnitřním
prostoru vyhoví mimořádným designovým nárokům.

Nový koncept osvětlení rovnoměrně nasvěcuje interiér
a přitom nese skleněné desky. Flexibilní, prostorově
úsporný, jedinečný.

Ideální na párty: Zásoba kostek ledu o hmotnosti až 8 kg 
zajistí, aby nikdy nedošly chlazené nápoje. 

Aby bylo možné ovládat spotřebič a využívat další služby
prostřednictvím počítače a mobilních koncových zařízení,
lze spotřebič dodatečně vybavit systémem SmartDeviceBox.
K dostání jako příslušenství.

Perfektní podmínky pro kvalitní vína díky prvkům vybavení 
pro skladování a udržování správné teploty.

Nejlepší prostředí pro jemné doutníky díky inovativním 
prvkům vybavení.

Na přehledném dotykovém displeji můžete zcela jednoduše 
lehkým klepnutím prstu ovládat svůj Liebherr. 

Pro flexibilní uchovávání zásob: S výškou 250 mm nabízí 
SpaceBox spoustu místa navíc i pro zmrazené potraviny 
velikosti XL. 

Díky funkci EasyOpen lze dveře mrazáku pohodlně 
a jednoduše otevřít i několikrát za sebou.

Vkládací pomůcka pro snadné ukládání vín do vinotéky.  
Při otevření do úhlu 90° a více zůstanou dveře otevřeny.

Když jsou dveře vinotéky otevřeny do úhlu menšího než 
90°, plynule se samy zavřou.

Slouží jako výstavní plocha pro výtečná vína a k prezentaci 
otevřených lahví.

S košíkem na láhve budete mít za barem vše přehledně 
uložené a snadno přístupné.

LED světelný sloupek vedoucí shora až dolů rovnoměrně 
nasvítí celý interiér. V závislosti na řadě je jednostranný 
nebo oboustranný.

Optimální energeticky úsporné osvětlení, které je 
nenáročné na údržbu a nevydává teplo.

Zapuštěný dávkovač vody vestavěný v levé boční stěně  
chladicího oddílu, určený pro připojení k pevné vodovodní 
přípojce.

Automatická funkce IceMaker pro pevnou vodovodní 
přípojku.

Vykouzlete jednoduše a rychle kostky ledu: Naplňte vodu 
do nádržky, nechejte ji zmrznout a poté jednoduchým 
otočením uvolněte hotové kostky ledu.

Automatická funkce IceMaker se zásobníkem na vodu, 
pokud není možné nebo žádoucí zajistit pevnou vodovodní 
přípojku.

Integrovaný systém SmartDeviceBox umožňuje ovládání 
spotřebiče a využívání dalších služeb prostřednictvím 
počítače a mobilních koncových zařízení.

Zvláště nízký teplotní rozsah umožňuje instalaci mrazniček 
v nevytápěných místnostech s okolní teplotou až do –15 °C.

Pro extra vysoký úložný prostor: Jednoduše vyjměte jed-
notlivé mrazicí zásuvky a spodní skleněné dělicí přepážky 
a vytvořte prostor pro extra vysoké zmrazené potraviny.

Intuitivní ovládání chladničky – jednoduše klepnutím 
a přejetím prstem na displeji.

I při plném zatížení se vnitřní dveře měkce automaticky
zavřou od úhlu přibližně 30°.

Zásuvky na plně výsuvných teleskopických kolejnicích
s automaickým a měkkým tlumením pro pohodlnou
obsluhu.

Zásuvky na teleskopických výsuvech s hladkým chodem 
pro pohodlné vysouvání, zasouvání a odebírání potravin.

Stručné vysvětlení prvků vybavení:

Pohodlí a flexibilita

Design

Voda a led

Speciální produktové skupiny

Možnosti připojení


