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Minőség Minőség

Mindezeken minden nap gondolkodunk, mert egy hűtőszek-
rény számunkra nem csupán egy készülék. Sokkal inkább 
egy partner, aki ott támogat minket, ahol csak tud. Velünk 
együtt gondolkodik, leveszi a feladatokat a vállunkról és 
megkönnyíti a munkát. E cél érdekében mindig tovább-
fejlesztjük készülékeinket. Hiszen minél okosabbak és 
hasznosabbak, annál több ideje jut Önnek az élet fontos 
dolgaira.

A legkiválóbb minőség a mérce számunkra.

1954 óta gyártunk kitűnő hűtőkészülékeket és fagyasztó-
kat, és világszerte értékesítjük őket. A szívünkben azonban 
még mindig egy német gyökerekkel rendelkező családi 
vállalat vagyunk. Továbbra is itt fejlesztjük termékeinket. 
A német precizitás alapítónk szellemi öröksége, amelyet 
mérnökök generációi gyarapítottak tudásukkal. 

Mielőtt a hűtőszekré
nyekre gondolnánk, 
ügyfeleinkre gondolunk.

---
A hűtőszekrényeknek hűteniük kell.  
De mit kellene még tudniuk a mai 
modern készülékeknek? Hogyan fog-
nak jobban megfelelni a fogyasztói 
igényeknek? Hogyan lehet hatéko-
nyabbá, intuitívabbá és modernebbé  
tenni őket?

Nem csak mondjuk. Garantáljuk.

A gyártás során hűtőszekrényeink összes alkatrészét 
alaposan megvizsgáljuk, és a törvényi előírásnál sokkal 
szigorúbban és gyakrabban ellenőrizzük – utolsó alkalom-
mal nem sokkal a csomagolás előtt. Csak akkor pihen-
hetnek egy keveset a készülékeink. Mindegyik gyártási 
helyszínünk rendelkezik az ISO 9001 és ISO 14001 szab-
vány szerinti tanúsítvánnyal. Ezért nem nehéz azt állíta-
nunk, hogy legalább két évre garantáljuk, hogy termékeink 
mentesek az anyaghibáktól és a gyártási hibáktól, továbbá 
rendkívül egyszerűen beépíthetők.

Így egy valami minden esetben biztos: a Liebherr készüléké-
nek nagyon sokáig örülhet.

Mindennek hosszú ideig kell működnie.

A minőségre törekvésünk még a legkisebb részletekben 
is érzékelhető. Mielőtt például egy ajtózsanért engedé-
lyezünk, legalább 100 000 nyitási cikluson kell végig-
mennie. Ez több mint 15 évnyi használatnak felel meg. 
Erre az időtartamra minden más funkcionális alkatrészt 
is tesztelünk. Annak érdekében, hogy az Ön beépíthető 
készüléke tökéletesen és megbízhatóan működjön ezalatt 
a hosszú idő alatt, szintkiegyenlítő síneket használunk. 
Ezek kiegyenlítik a talaj és a készülék közötti esetleges 
egyenetlenségeket, hogy a hűtőszekrény ajtaja mindig 
 szorosan záródjon. Egyszerűen hangzik, de döntő jelen-
tőségű a páralecsapódás és a megnövekedett energia-
fogyasztás elkerülése érdekében.

Az apróbb korrekciókat Ön vagy szervizpartnerünk rendsze-
rint gyorsan el tudja végezni mert készülékeink rendkívül 
jól javíthatók. A legtöbb fontos alkatrész utánpótlását 
10 évnél hosszabb ideig biztosítjuk. Így pénzt takaríthat 
meg, emellett fenntartható is.
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A felszereltség bemutatása röviden | Beépített és szabadonálló készülékek Az beépíthető készülékek megújult tipológiája

Frissentartó technológiák 

 

 Hűtés profi módon: HydroBreeze, a gyümölcsöket és zöldségeket hűs, 
friss fuvallat lengi körbe. 

 

 BioFresh 0 °C vagy –2 °C-ra állítható hőmérséklettel , tökéletes  
a halakhoz és a tenger gyümölcseihez (szabadonálló készülékek) 

  

Közel 0 °C-on és ideális páratartalom mellett a gyümölcsök, zöldségek,  
hal, hús és tejtermékek jelentősen tovább maradnak frissek, mint  
a hagyományos hűtőrészben

  

A légmentesen záródó rekeszben a gyümölcsök és zöldségek tovább 
megőrzik ropogós frissességüket 

 

 A szabályozható páratartalom meghosszabbítja a gyümölcsök és 
zöldségek frissességét (szabadonálló készülékek) 

  

Megakadályozza a szagok kijutását és az élelmiszerek kiszáradását.  
 

 

 Nincs szükség 
 

  

Jelentősen ritkábban kell leolvasztani 
 

Dizájn 

 

 Ezüst színűre festett oldalfalak és ajtók 
 

  

A speciális bevonatú nemesacél felületek jelentősen csökkentik  
az ujjlenyomatok láthatóságát, könnyen takaríthatók, ellenállnak  
a karcolásoknak

  

Festett ajtók nemesacél hatással  

 

  

Fekete nemesacél SmartSteel bevonattal exkluzív  megjelenéssel  
és időtlen eleganciával 

  

A belső tér minőségi összhatását keltő nemesacél és minőségi  
üveg alkotóelemek 

 

 

 

Karcálló üveg hideg fehér és elegáns fekete kivitelben 
 

 

 Kapható divatos neon narancssárga, kiwi zöld és mélykék színekben 
 

Connectivity

  

Az integrált SmartDeviceBox lehetővé teszi a készülék vezérlését és 
további funkciók elérését számítógépen és okostelefonon keresztül 

  

A készülék vezérléséhez számítógépről, okostelefonról  a SmartDevice-
Box utólag beszerelhető. Tartozékként kapható.

1 2+  Magasság 

35 72 cm
39 88 cm
40 102 cm
41 122 cm
45 140 cm
48 158 cm
51 178 cm

3   Sorozatok

0-1 Pure 
2-4 Plus
5-6 Prime
7-9 Peak

4   Specifikáció

Hűtőkészülékek  
0 fagyasztórekesz nélkül 
1 fagyasztórekesszel 

Kombinált készülékek / fagyasztó
Fiókok száma a fagyasztóban

SBS 
0 BioFresh nélkül
5 BioFresh-sel

1  Típus

I Integrált 
D Dekorpanellel
S Oldalfal fűtés (1. hely) 

2  Termékcsoport

R Refrigerator (hűtőszekrény)
C Combination (kombináció)
F Freezer (fagyasztó)

3  Technológia / felszereltség

B BioFresh
N NoFrost
D Drinks (palacktartó kosár)
P Pull out (kihúzható rekesz)
RC Refrigerator Cellar (pincehőmérsékletű rekesz) 
S Csúszózsanéros ajtórögzítés 

4  Energiahatékonysági osztály 

a A energiahatékonysági osztály
b B energiahatékonysági osztály
c C energiahatékonysági osztály
d D energiahatékonysági osztály
e E energiahatékonysági osztály
f F energiahatékonysági osztály
g G energiahatékonysági osztály

5  Specifikáció

i Integrált SmartDeviceBox

Betűk SzámokKényelem és rugalmasság

  

Automatikus IceMaker vízcsatlakozással 
 

  

Automatikus IceMaker víztartállyal, amennyiben nincs vízcsatlakozás 
 

 

 Integrált vízadagoló a hűtőrész bal oldalfalában  
 

  

Csökkentett hőkibocsátású, energiatakarékos és karbantartást nem 
igényel az optimális megvilágítás érdekében

 

  

Az új világítási koncepció egyenletesen világítja meg a belső teret,  
és tartja az üveglapokat is. Rugalmas, helytakarékos, egyedi. 

  

Az átlátszó fiókfelületek a hűtőkészülék teljes tartalmát átláthatóan  
hozzáférhető mutatják be, az élelmiszerek könnyen hozzáférhetők 

 

 Teljesen megpakolva is könnyedén záródnak a belső ajtók, kb. 30°  
nyitási szögtől automatikusan 

 

 A fiókfelületek teleszkóposak, maguktól behúzódnak és a zárás-
csillapításnak köszönhetően könnyedén kezelhetőek 

 

 A könnyen mozgó teleszkópok megkönnyítik a fiókok kényelmes  
betolását és kihúzását és eltávolítását 

 

 Az üvegajtó érintésre 7 cm-re kinyílik a kényelmes kezelés és  
könnyebb nyitás érdekében

  

Optimális helykihasználás: Kihúzáskor a LiftUp-Box kiemelkedik  
a készülék aljából, lehetővé téve ezáltal az élelmiszerek  
kényelmes kivételét. 

  

A Side-by-Side koncepciónak köszönhetően a hűtő- és fagyasztó-
készülékek, valamint a borhűtők személyes igényei szerint  
kombinálhatók 

Termékcsoportok

 

 Tökéletes feltételek nemes borok tárolásához és temperálásához 
egyedülálló felszereltséggel 

  

Ideális klíma szivarok számára innovatív felszereltséggel
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Hydro
Breeze

Frissentartó technológia Frissentartó technológia

DuoCooling. Nincs kiszáradás.

Ez az alaptechnológiánk minden hűtő-fagyasztó kombi-
nációban. A két teljesen elkülönített hűtőkör gondoskodik 
arról, hogy a hűtő- és a fagyasztórész között ne legyen 
légcsere. Az élelmiszerek nem száradnak ki, és nincs 
 szagátvitel.

EasyFresh. Ideális zöldségekhez és 
gyümölcsökhöz.

A frissesség garanciája az Ön Liebherr hűtőszekrényében. 
Itt igazán jól érzik magukat a csomagolatlan gyümölcsök 
és zöldségek. Ha ugyanolyan a hőmérséklet, mint a hűtő-
részben, és légmentesen le van zárva a rekesz, a saláta 
például akár még 7 nap után is friss és ropogós.

BioFresh. A mindentudónk.

A jól bevált BioFresh technológiának köszönhetően nem 
sokkal 0 °C felett, jelentősen alacsonyabb hőmérsékleten 
tárolhatja az élelmiszert, mint ami a készülék többi részét 
jellemzi. A légzáró zöldség-gyümölcs rekeszben a gyü-
mölcsök és zöldségek tovább maradnak frissek az ideális 
páratartalomnak köszönhetően. A húst, a halat és a tejter-
mékeket legjobb a hús- és tejtermékrekeszben tárolni.

Hosszan tartó zamat: 
a frissesség techno
lógia kérdése.

---
Aki az élelmiszereket optimális  
körülmények között tárolja, nemcsak 
a különösen hosszan tartó frisses-
ségről és eltarthatóságról gondos-
kodik, hanem nagyban hozzájárul az 
élelmiszerpazarlás elleni küzdelem-
hez is. Készülékeinkkel ez könnyen 
sikerül – az integrált frissentartó 
technológiák tökéletes kombináció-
jának köszönhetően. 

BioFresh Professional. Hűtés profi módon.

Különleges innovációt jelent a BioFresh Professional és 
a vadonatúj HydroBreeze funkció. A rekeszben 90 percen-
ként, valamint minden ajtónyitásnál hideg frissítő pára 
keletkezik, amely balzsamként takarja be a gyümölcsöket 
és zöldségeket. A köd gondoskodik a ropogós frissességről 
és gondoskodik a nedvesség megtartásáról — különleges 
wow-hatás a Biofresh rekeszben. 

Friss. Tartós. Egészséges. 

A tárolási klíma: erről még nagyon sokat tudnánk írni. 
Ha azonban összefoglaljuk, elsősorban három ok sarkall 
minket arra, hogy mindig tovább tökéletesítsük. Az első: 
Hozzájárulni az élelmiszerek eltarthatóságához. Így 
hosszabb ideig élvezheti a frissességüket. A második: 
Elkerülni az élelmiszer-pazarlást és az állandó bevásár-
lást. A harmadik: Az optimális tárolás segíti a vitaminok 
és a tápanyagok védelmét, és hozzájárul az egészséges 
étkezéshez. 

HydroBreeze – a hideg frissítő pára.

A HydroBreeze-hez a kaliforniai Salinas-völgy 
adott inspirációt. A hűvös Csendes-óceán 
közelsége miatt nyáron finom és nedves köd 
terül a völgyre és a földekre, és megakadályozza 
a termesztett zöldségek kiszáradását. 
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Kényelem és rugalmasság Kényelem és rugalmasság

Pontosan megfelel  
az Ön igényeinek. 

---
Hűtőinket naponta használjuk. Rég-
óta alapvető velejárói az életünknek. 
Ezeknek a lehető legegyszerűbbnek 
és legkényelmesebbnek kell lenniük. 
Ezért fejlesztünk olyan beépíthető 
készülékeket, amelyek a kényelmes 
kezelés, az átláthatóság és a rugal-
masság révén tűnnek ki – az első 
ajtónyitástól a legkisebb részlete-
kig. Optimálisan igazodnak az Ön 
igényeihez.

A VarioBox és a VarioSafe segítségével a kisebb tárgyakat 
átláthatóan tárolhatja az ajtóban vagy a belső térben – 
mindig pontosan olyan magasságban, ahogy Önnek tetszik. 
Hideg italokra vágyik? A BioFresh-Safe feletti üveg polc  
egy szempillantás alatt palacktartóvá változik. A fagyasz-
tás tekintetében is a legfelkészültebb lehet, ha új beépít-
hető készülékeink egyikét választja: a VarioSpace helyet 
biztosít a legnagyobb pulykának vagy a legmagasabb 
jégkrémtortának is. Apropó, torták: a sütés szerelmesei-
nek örömére hűtő- és kombinált készülékeinkben még egy 
megrakott sütőtepsinek is elegendő helyet biztosítunk.

Tele élelmiszerrel. És kényelemmel.

Annak érdekében, hogy az élelmiszerek mindig tökélete-
sen elérhetők legyenek, készülékeink hűtő- és fagyasz-
tórészében teleszkópos sínek vannak, amelyeken nagyon 
egyszerűen előre- és hátratolhatók a kihúzható rekeszek.  
Ha minden hozzávalót megtalált, akkor is megmarad az  
Ön kényelme. A SoftSystems-nek köszönhetően ajtóink
mindig halkan és tompítottan záródnak, még a túl nagy 
lendület ellenére is.

Az élet egy kívánságműsor. 
 
Az új beépíthető készülékek felszereltsége nagyobb sza-
badságot biztosít Önnek: az egy kézzel is könnyen áthe-
lyezhető, osztható üveglap segítségével helyet teremthet 
a magas edényeknek és palackoknak is. Szereti a rendet? 
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Dizájn Dizájn

Időtlen és elegáns.  
Dizájn minden 
konyhához.

---
A konyhában elrejtett Liebherr 
készülék első pillantásra láthatat-
lan, és a konyha dizájnja dominálhat. 
A kinyitáskor azonban világossá 
válik: valami egészen különleges 
van elrejtve.

A dizájn és a funkcionalitás találkozik.

Letisztult és időtlen, valamint elegáns és exkluzív. Az új 
dizájnnyelv jól illik minden belső térhez. A belső térben 
nemes üveg és nemesacél-alkotóelemek teszik még megy-
győzőbbé a készüléket. A precíz kidolgozás a részletekre 
odafigyelés, valamint az anyagok, formák és színek harmó-
niája esztétikus összképet ad. Az új világítási koncepció 
diszkréten kiemeli mindezt.

Az új LightTower világítás egyen-
letesen világítja meg a belső teret, 
miközben tartja az üveglapokat is. 
Rugalmas, helytakarékos, egyedi.

Csak egy ventilátor? Nem. Az új,  
hangulatvilágítással rendelkező ven-
tilátor gondoskodik a szinte egyenle-
tes hőmérsékleteloszlásról, továbbá 
FreshAir aktívszén-szűrőt is tartalmaz. 
Ennél funkcionálisabb már nem is 
lehetne.
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Kiegyensúlyozott teljesítmény EU-energiacímke

Energiahatékonyság

Új beépíthető készülékeink az élen járnak a hatékonysági  
besorolásokban. Ezáltal kímélik környezetünk értékes erőfor-
rásait, és az alacsony villanyszámla által a pénztárcákat is.

Teljes térfogat

Nálunk bármekkora családhoz, bármilyen élethelyzethez 
és méretben talál megfelelő készüléket. A rendkívül nagy 
kihúzható rekeszektől a legkisebb részletekig ügyelünk 
arra, hogy egyetlen litert se veszítsünk teljes térfogatból. 
Például a helytakarékos, készülékbe beépített világítással.

Zajszint

A modern lakásokban a konyha és a lakóhelyiségek egyre 
jobban összeolvadnak. Ez kiemeli a különösen halk hűtőké-
szülékek jelentőségét. Új beépíthető készülék programunk 
ezért az extrém halk készülékek széles választékát kínálja. 
Akár még az ultrahalk 29 dB-t is sikerül elérni. 

Hűtőteljesítmény

Az intelligens érzékelő mindig az aktuális használatnak 
megfelelően alakítja a hűtőteljesítményt, ezért beépíthető 
készülékeink nagyon energiahatékonyak és  takarékosak. 
Emellett megfelelő plusz teljesítményt is nyújtanak, 
például a hétvégi bevásárlás után a nagyobb mennyiségű 
élelmiszer lehűtésére. Spontán látogatások esetén az 
 italokat gombnyomásra villámgyorsan be lehet hűteni. 

Tökéletes egyensúly
ban: egy erős kombinált 
csomag.

---
Egy jó hűtőkészülék igazi polihisztor: 
az alacsony áramfogyasztás és  
zajszint produkálása mellett megfe-
lelő helyet kell adnia az élelmisze-
reknek, és plusz teljesítménnyel is 
rendelkeznie kell, ha arra van szük-
ség. Emiatt nem csupán egy ténye-
zőre koncentrálunk, hanem egyszerre 
minden szempontot szem előtt tar-
tunk: energiahatékonyság, hűtőtér-
fogat, zajszint és hűtőteljesítmény. 
Nálunk tehát négy a magyar igazság. A technika mindig 

továbbfejlődik. 
Mi sem állunk meg.

Folyamatosan olyan funkciókon 
dolgozunk, amelyek megkönnyítik 
a mindennapi munkát, optimalizálják 
a tárolást és csökkentik a fogyasz-
tást. Az első európai gyártók között 
voltunk, akik már korábban is a 
legmagasabb hatékonysági osz-
tályba tartozó hűtőkészülékeket és 
fagyasztókat fejlesztettek ki. Ezt 
kívánjuk tenni a jövőben is. A hűtő-
készülékek és a fagyasztók mindig 
műkodnek, és akár a villanyszámla 
15 %-át is jelenthetik. A mi készülé-
keink kevesebb energiát fogyasz-
tanak, ami jelentősen hozzájárul 
a környezetünk megóvásához.

Az új EUenergiacímke
elektromos készülé
kekhez.

---
A hatékony és nem hatékony készü-
lékek most jobban megkülönböztet-
hetők. Az energiacímke reformjával 
a készülékeket újra A és G közötti 
hatékonysági skálán sorolják be.  
Ez sokkal átláthatóbb információt 
nyújt az Ön számára.

A QR-kód a termék azonosításá-
hoz az EPREL EU-s adatbázisban 
(European Product Database for 
Energy Labeling).

1

Modell megnevezése: a termek ennek 
alapján is megtalalható az EPREL 
EU-s adatbázisban.

2

Az új hatékonysági skála 
„A”-tól „G”-ig A „G” azonban csak 
borhűtőkhöz van tervezve.

3

A fagyasztórekeszek teljes 
térfogata.

4

A hűtőrész teljes térfogata.5

Zajkibocsátási érték 1 pW teljesít-
ményre vonatkoztatva, decibelben 
és zajkibocsátási osztályban 
megadva.

6
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Connectivity

Digitális megoldások: beépítve.

A hűtőszekrénye együtt gondolkodik Önnel, ahol csak tud. 
Így emlékeztet például a fagyasztórekeszben felejtett 
italokra a beépített BottleTimer-nek köszönhetően. Már 
nem kell az palackok szétrobbanásától félnie.

Nyaralásra készül? Egyszerűen állítsa hűtőszekrényét 
a HolidayMode üzemmódba. Ezzel növeli az energia-meg-
takarítást.

Egy egészen különleges dolog azoknak, akik éjjelente is 
benéznek a hűtőszekrénybe: a NightMode. A belső tér 
ilyenkor csak tompított fénnyel van megvilágítva. Az éjjeli 
túra után gyorsan visszabújhat az ágyba, és a hűtőszek-
rény garantáltan nem ébreszti fel a félálomból.

Amit a jövő hoz, mi már 
most megvalósítjuk.

---
Egyvalami egyértelmű: a technika 
a jövőben egyre okosabbá válik. 
De akkor egy hűtőszekrénynek is 
intelligensnek kell lennie? Nem  
kell. De mi úgy gondoljuk: a közös 
gondolkodás nem árthat a háztar-
tásban. Készülékeink a számos 
okos funkciónak köszönhetően 
megbízható segítőként vannak  
jelen a háttérben.

Mi nagyon-nagyon biztosra megyünk.

Fontos számunkra az adatvédelem. Ezért olyan szoftver-
partner mellett döntöttünk, aki osztozik magas elvárásaink-
ban: A Microsoft. A Microsoft a felhőalapú szolgáltatások 
vezető szolgáltatójaként a nemzetközi ISO/IEC 27018 szab-
vány tanúsításával rendelkezik az adatvédelem terén, és 
az AES-256-tal ugyanazt a kódolási technológiát használja, 
amelyet a banki szektorban is alkalmaznak.

Mindig kapcsolódva.

Mindegyik új beépíthető modellünk vagy már csatlakoz-
tatva van, vagy utólag a SmartDeviceBox segítségével 
csatlakoztatható Wi-Fi hálózathoz. 

Így Ön élvezheti SmartDevice alkalmazásunk számos új 
lehetőségét, valamint hűtőszekrénye összekapcsolását  
a már meglévő okosotthonnal. Ez lehetővé teszi, hogy 
egyszerűen irányíthassa a készüléket digitális  asszisztens 
 (például az Amazon Alexa) vagy online szolgáltatások 
 (például az IFTTT) segítségével. 

Az összekapcsolás révén a fontos állapotjelentések is 
közvetlenül az Ön telefonjára érkeznek. Például a nyitva 
hagyott hűtőszekrényajtóra vonatkozó figyelmeztetés. 
SmartDevice alkalmazásunk azonban még sokkal többet 
kínál. Itt remek tárolási tippeket találhat, hozzáférhet 
a kezelési útmutatókhoz, a garanciahosszabbításhoz, 
tartozékokhoz és sok minden máshoz.

Egyszóval: a holnap készüléke, már ma.Fedezze fel, miként könnyíti meg  
a digitális hálózattal összekapcsolt  
hűtőszekrény a mindennapjait:  
home.liebherr.com/getsmart

Itt töltheti le a SmartDevice alkalmazást:
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Víz és jég Víz és jég

Ez a forrás a hűtőszek
rényben ered. 

---
Az InfinitySpring-gel a kristálytiszta, 
hideg forrásvizet visszük a konyhá-
jába. A nehéz kartonok cipelését és 
a műanyag palackokat is elfelejtheti. 
Ez tehermentesíti a hátat és a kör-
nyezetünket is. Egyszerű és fenn-
tartható.

Gyorsan kitöltheti a vizet a hosszú 
cipekedés helyett.

Az integrált vízadagoló mindig ott van, amikor szükség 
van rá, amikor pedig nincs, majdnem észrevétlen marad. 
Alkalmas szinte bármilyen méretű edényhez, palackokhoz 
vagy a szódagép üvegeihez is. A tökéletes vízminőségről 
a beépített szűrőrendszer gondoskodik. A hagyományos 
vízszűrő kancsókkal ellentétben ezt a szűrőt csak fél-
évente kell kicserélni.

Jégkockákat készít. 
Teljesen automatikusan.

---
Spontán parti? Nem probléma. 
Az IceMaker naponta akár 130 jég-
kockát készít, és jeges élvezetet 
nyújt az aperitifekhez, koktélokhoz 
és üdítőitalokhoz – a sikeres nyári 
kerti parti érdekében. A MaxIce funk-
cióval felgyorsíthatja a jégkockaké-
szítést, ha sok a meghívott vendég.

Fix és rugalmas.

Az IceMaker fix vízcsatlakozóval és 
víztartállyal egyaránt elérhető. Így 
állandó vízcsatlakozás nélkül is élvez-
heti a kényelmes jégkockakészítést.
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Side-by-Side koncepció

Kétoldalt fűtőszállal ellátott oldalfalak

A 140 és 178 cm beépítési magasságú SIGN fagyasztóké-
szülékeknél a kétoldali, fűthető oldalfalak lehetővé teszik, 
hogy az egyes készülékek mellé mindkét oldalon tetszőle-
ges beépítési magasságú készülékeket helyezzünk el.

·  BioFresh 
hűtőszekrény 
IRBd 5150 

·  Fagyasztó-
készülék 
SIGN 3576

·   Bortemperáló 
szekrény 
EWTdf 3553 

·  Hűtőszekrény 
IRe 4520 

·  Fagyasztó-
készülék 
SIGN 2756

·   BioFresh 
hűtőszekrény 
IRBd 4570

·  Pult alá építhető 
hűtőszekrény

·  Pult alá építhető 
fagyasztó-
készülék  
SUIGN 1554

·  Pult alá építhető 
borhűtő-szekrény  
UWTgb 1682

SUIGN 1554
SUIG 1514

SIGN 2756

SIGN 3524
SIGN 3556
SIGN 3576

Side 
by
Side

Kombinációra példa:
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Így állíthatja össze 
egyedi Frissesség
központját.

---
Az alacsony hőmérsékletű (0 °C vagy 
annál hidegebb) vagy a nagy hőmér-
sékleti különbségű (mint például 
egy fagyasztó és egy hűtőszekrény) 
készülékek között kondenzvíz- 
lecsapódás alakulhat ki. Ennek 
 elekrülése érdekében a Side-by-Side 
Liebherr készülékek oldalfalába 
egy fűtőelemet építettünk.

Így a különböző Liebherr modellek 
gond nélkül helyezhetőek egymás 
mellé multifunkcionális Frissesség-
központok kialakításához. Így min-
den készülék és konyhabútor is 
tökéle tesen védve marad.
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Szériák Szériák

 BioFresh HydroBreeze-zel 

 SoftSystem ajtócsukódás

Connectivity

InfinitySpring

LightTower

EasyFresh 

BioFresh

  Prime sorozat 

A Prime sorozat már jelentősen 
elegánsabb. Itt már szembetűnő 
a különbség a formatervezés és  
az anyag tekintetében. A készülék 
belsejében például nemesacélt 
használunk. A különleges világítási 
megoldások is vonzzák a tekintetet.

  Peak sorozat 

A Peak sorozat választékunk csúcsa. 
Itt minden prémium kategóriájú. 
Nincs kompromisszum. Az innovatív 
Liebherr technológia találkozása 
a csúcskategóriás formatervezéssel 
és a kiváló kényelmi megoldásokkal. 
Ezen széria készülékei mindazoknak 
valók, akik mindenre vágynak. 

  Plus sorozat

A Plus sorozat további részletekkel 
egészíti ki a Pure sorozatot. A Plus itt 
elsősorban plusz kényelmet jelent. 
A készülékek nemcsak elsőrendűen 
hűtenek és fagyasztanak, hanem a kis 
dolgokban is okosabbak. Segítenek 
abban is, hogy sok minden még egy 
kicsit könnyebb legyen. 

  Pure sorozat 

A Pure sorozat az alapsorozat. 
Egyszerű, letisztult és tökéletesen 
felszerelt az alapvető igényekhez.  
A Pure sorozat funkciói a lényegre 
korlátozódnak. De a legmagasabb 
Liebherr minőségben.

A jó áttekinthetőségért.  
Még mielőtt kinyitná 
a hűtőszekrényt.

---

Melyik készülék az igazi számomra? 
Ezt a kérdést nem mindig lehet olyan 
 könnyen megválaszolni. Ezért még egy-
szerűbbé tettük Önnek a tájékozódást,  
a választékunkat négy jól elkülönülő 
 kategóriába soroltuk be.

Touch & Swipe 

PeakPrimePlusPure

22 23
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Felhasználói felület

* Csak a Prime és a Peak sorozatban érhető el

Hűtőkészülékek nyitott 
lehetőségekkel –  
zárt ajtók mögött.

---

Nem a legtöbb funkcióval rendel-
kező hűtőszekrényeket fejlesztjük. 
Pontosan megfelelő funkciójú 
hűtőszekrényeket fejlesztünk ki 
vásárlóink számára arra, amire 
 valóban szükségük van hogy 
 mindennapjaikat megkönnyítsük. 
Ezeket a fukciókat a lehető 
legtökélete sebben kivitelezzük.

Soha nem lehet túl biztonságos.
 
Ajtóriasztó 
Riasztás, ha az ajtó nyitva marad, hangjelzéssel,  
valamint villogó LED világítással.

Hőmérséklet riasztás
Vizuális és akusztikus figyelmeztetés és hangjelzés, amint  
a fagya sztórekesz  hőmérséklete eléri a kritikus szintet.

Hálózati áramszünet riasztás 
Vizuális figyelmeztetés és akusztikus figyelmeztetés 
 áramkimaradás esetén a biztonságos tárolás érdekében.

Készülékhiba riasztás
Optikai és hangjelzés a készülék  
meghibásodása esetén.

Emlékeztető
Automatikus emlékeztető a karbantartáshoz  
és akusztikus figyelmeztetés.

Zárolás
Megakadályozza a beállítások módosítását  
vagy a funkciók aktiválását.

Demo mód
A készülék optimális bemutatása az értékesítés helyén:
A felhasználói felület és a világítás be van kapcsolva,  
a hűtőrendszer ki van kapcsolva.

Kényelem egyetlen gombnyomással.
 
Tisztítás mód
A tisztítás során is jól lát majd, ugyanis a lámpák folyamatosan
világítanak, miközben a hűtőrendszer kikapcsol.

Parti mód
A Parti mód olyan funkciókat aktivál, mint a SuperCool és  
a maximális jégkocka készítés.

HolidayMode
A ventilátor, a SuperCool és a SuperFrost kikapcsol, és a hűtési 
hőmérsékletet +15 °C-ra emeli az energia megtakarítás érdekében.  
A fagyasztórész bekapcsolva marad.

EnergySaver 
Az áramfogyasztás csökkentése érdekében  
a standard hőmérséklet maximum 7 °C-ra nő.

SabbathMode
Minden világítás és hang kikapcsol,
80 óra után kikapcsol az üzemmód.

Nyelvi beállítások*
Változtatható nyelvi beállítás 12 nyelven.

Alapfunkciók.

Hőmérsékletjelző
A kijelzőn mindig az aktuális hőmérsékleti érték látható.
A menüben villogó elemek jelzik a változásokat.

SuperFrost 
Erőteljesebb hűtés a fagyasztótérben a vitaminokat  
megőrző fagyasztás érdekében.

SuperCool 
Növeli a hűtési teljesítményt, amíg a frissen behelyezett  
ételek a többi termék hőmérsékletére hűlnek.

Egyszerűen az okos alkalmazással.

NightMode
Minden hangjelzés kikapcsol – a világítás halványul.  
A zavartalan csend érdekében.
 
BottleTimer
Extra gyors hűtés a SuperFrost aktiválásával.
Az alkalmazás automatikus emlékeztetőt küld,  
hogy kivegye az üvegeket a fagyasztóból.

IceCubeTimer*
Jégkockakészítés gyorsabb ütemben. Amint elkészülnek  
a jégkockák, az alkalmazás értesítést küld.
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációkBeépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

EasyFresh

EasyFresh-rekeszünk garancia az 
élelmiszerek otthoni frissességére. 
Optimális tárolásról gondoskodik, 
legyen szó csomagolatlan gyümölcsről 
vagy zöldségről. A szoros záródásnak 
köszönhetően megnő a páratartalom 
a rekeszben. Ezáltal sokáig frissek 
maradnak az élelmiszerek.

NoFrost

Amikor kinyitja a fagyasztó, mélyhűtött 
élelmiszereket szeretne látni, jeget és 
deresedést viszont egészen biztosan 
nem. A NoFrost védi a fagyasztóteret 
a nem kívánt jegesedéstől, amely növeli 
az energiafogyasztást és a pénztárcát 
sem kíméli. A NoFrost azt jelenti: soha 
többé nem kell a fagyasztórekesz leol-
vasztásával bajlódnia, több ideje jut 
más dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat.

GlassLine

A belső tér minőségi összhatását az 
előkelő GlassLine biztonsági üveg 
polcok teszik teljessé. A matt üvegből 
készült, minőségi rozsdamentes acél 
élzárásokkal ellátott rakódó felületek 
karcállóak és könnyen tisztíthatóak. 
Az osztható üvegpolc pedig különösen 
nagy rugalmasságot nyújt.

DuoCooling

A DuoCooling két teljesen elválasztott 
hűtőkörrel gondoskodik arról, hogy 
a hűtő- és fagyasztórész között ne 
történjen levegőcsere. Az élelmiszerek 
nem száradnak ki, és nincs szagátvitel. 
Ezáltal kevesebb dolgot kell kidobnia, 
ritkábban kell bevásárolnia, többet 
spórolhat, és tovább élvezheti az 
ízeket.

Touch display

Valóban megérint: az érintőkijelző 
segítségével egyszerűen és könnyedén 
kezelheti Liebherr készülékét. A kijel-
zőn valamennyi funkció áttekinthetően 
elrendezett. Finom érintéssel könnyen 
kiválaszthatja a funkciókat, vagy 
ellenőrizheti a hűtőkészülék aktuális 
hőmérsékletét.

PowerCooling

Szeretne biztos lenni abban, hogy 
a hideg levegő egyenletesen oszlik 
el a hűtőkészülékében?  
A PowerCooling- rendszer gondoskodik 
erről: az egyszerre erőteljes és halk 
ventilátor hatékonyan oszlatja el 
a hideg levegőt a teljes hűtőtérben. 

BioFresh

A BioFresh garantálja a tökéletes 
hőmérsékletet a hosszantartó frisses-
ségért. Az éppen 0 °C feletti hőmérsék-
letnek és az ideális páratartalomnak 
köszönhetően a friss élelmiszerek 
lényegesen tovább őrzik meg zamatu-
kat, vitamin és ásványianyag tartal-
mukat, mint a normál hűtőtérben való 
tárolás esetén.

Palacktartó a BioFresh- 

rekeszek felett

Vendégeket vár, és ezért szeretne 
a szokásosnál több italt behűteni?  
Erre szolgál a BioFresh-rekeszek feletti 
palacktartó: egyszerűen távolítsa el 
a palacktartó feletti üveglapot egyet-
len mozdulattal, és máris elhelyezheti 
és lehűtheti a különböző méretű 
 palackokat. 

SoftSystem

A reggelitől az éjszakai nassolásig 
számos alkalom kínálkozik a hűtőszek-
rény kinyitására, majd becsukására. 
Liebherr készülékei felkészültek erre: 
a SoftSystem révén finoman, bizton-
ságosan, könnyen és halkan záródik 
a hűtőszekrény ajtaja. Közben az ajtó 
belsejében tárolt palackok stabilan 
állnak – semmi nem zörög és koccan. 

IceMaker

Van még jégkocka? Az IceMaker 
feleslegessé teszi ezt a kérdést. 
A fix vízcsatlakozós IceMaker eseté-
ben közvetlenül a vezetékből érkezik 
a víz. A MaxIce funkciónak köszönhe-
tően naponta akár 1,5 kg jégkocka is 
készíthető. A jégkocka-elválasztó segít 
tetszés szerint felosztani a fiókot: pl. 
a jégkocka kerülhet balra, a fagylalt 
pedig jobbra; vagy mindenhová 
jégkocka.

FlexSystem

Apró és érzékeny gyümölcsökkel gyak-
ran előfordul, hogy a hűtőszekrényben 
szem elől vesznek vagy szétnyo-
módnak. A Liebherr ezért találta ki a 
FlexSystem rendszert: két rugalmasan 
elhelyezhető doboz gondoskodik a 
rendről és áttekinthetőségről a BioF-
resh rekeszben. Ezek a legapróbb erdei 
gyümölcsöket is biztonságosan védik 
az összenyomódástól és más élelmi-
szerekkel való összekeveredéstől. 

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Felszereltség

---

SoftTelescopic

A BioFresh-rekeszek kinyitása örömet 
okoz: nemcsak a friss élelmiszerek 
miatt, hanem azért is, mert a nyitás 
könnyű, a zárás pedig önműködő és 
tompított. Erről a teleszkópos sínek 
gondoskodnak, amelyeken finoman 
siklanak a rekeszek. Mivel ezek teljesen 
kihúzhatók, kiválóan áttekinthető 
a tartalmuk. 
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Hűtő és 
fagyasztó kombinciók

---

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltől függően változhatnak. A részletekről a modell-leírásban tájékozódhat.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

  Pure sorozat   Plus sorozat   Prime sorozat   Peak sorozat

 Pure sorozat  Plus sorozat  Prime sorozat  Peak sorozat

Frissesség EasyFresh EasyFresh EasyFresh
teleszkópos kihúzható 
síneken mozgó rekesszel

EasyFresh
teleszkópos kihúzható 
síneken mozgó rekesszel

BioFresh 
teleszkópos kihúzható 
síneken mozgó rekesszel

BioFresh 
SoftTelescopic-kal

BioFresh Professional  
SoftTelescopic-kal

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost
teleszkópos kihúzható 
síneken mozgó rekesszel

Kényelem és 
rugalmasság

Osztható üveglap Osztható üveglap Osztható üveglap

SoftSystem 
tompított záródás

SoftSystem 
tompított záródás

SoftSystem 
tompított záródás

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox-ok VarioBox-ok

Vajtartó Vajtartó

Tojástartó Tojástartó Variálható tojástartó Variálható tojástartó

3-as Flex palacktartó 3-as Flex palacktartó 3-as Flex palacktartó

Jégkockatartó Jégkockatartó 
fedéllel

Jégkockatartó 
fedéllel

FlexSystem

Fagyasztótálca

Dizájn Mennyezetvillágítás  
a hűtőrészben

Mennyezetvillágítás  
a hűtőrészben

LightTower LightTower

Világítás  
BioFresh-Safe

Világítás  
BioFresh-Safe

Világítás fagyasztórész Világítás fagyasztórész

Világítás IceMaker

Világítás ventilátor

SmartSteel hátsó fal SmartSteel hátsó fal

SmartSteel ajtóbelső

Átlátszó üveg Átlátszó üveg Szaténfényű üveg Szaténfényű üveg

Nemesacél kinézetű tartó Nemesacél kinézetű tartó Üveg és nemesacél tartó Üveg és nemesacél tartó

Érintőképernyő Érintőképernyő Touch and Swipe képernyő Touch and Swipe képernyő

SmartDevice Box Utólag felszerelhető Utólag felszerelhető vagy 
integrált („i”-modellek)

Utólag felszerelhető vagy 
integrált („i”-modellek)

Utólag felszerelhető vagy 
integrált („i”-modellek)

Víz és jég IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring
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↓

178
↑
  
↓ 140

↑
  
↓ 122

↑
  
↓

A kínálat áttekintése
magasság és sorozat  alapján

---
 Peak sorozat

 Prime sorozat 

 Plus sorozat

 Pure sorozat

Hűtő- és fagyasztó 
kombinációk

Beépíthető hűtőszekrények

Fixen rögzített ajtó

BioFresh Professional IRBdi 5180

BioFresh IRBd 5151

IRBd 5150

EasyFresh IRe 4521 

IRe 4520

IRf 5101 IRe 4101 

IRe 5100 IRe 4100

Csúszózsanéros ajtó

BioFresh IRBSe 5121 IRBSe 4121 

IRBSe 5120 IRBSe 4120 

Fixen rögzített ajtó

BioFresh Professional/NoFrost ICBNdi 5183

BioFresh Professional/SmartFrost ICBdi 5182

BioFresh/NoFrost ICBNd 5163

ICBNd 5153

ICBNe 5123

BioFresh/SmartFrost ICBb 5152

ICBd 5122

EasyFresh/NoFrost ICNdi 5173

ICNf 5103

Csúszózsanéros ajtó

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122

EasyFresh/NoFrost ICNSf 5103

EasyFresh/SmartFrost ISKG 5Z1ec2

ICSe 5103
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341,3
6,4

177,8
334,9

12,720
27

1146,9

A (hűtőrész) bútorajtó súlya  
nem haladhatja meg a 12 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó  
súlya nem haladhatja meg  
a 10 kg-ot fiókonként.

A (hűtőrész) bútorajtó súlya  
nem haladhatja meg a 12 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó  
súlya nem haladhatja meg  
a 10 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")  
(cikkszám: 6030 785)

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon és LED-es 

mennyezetvilágítás
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó 

síneken, mindkettő HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  2 fiók teleszkópos automatikus 

behúzással
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os, LED világítás
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,9 kg
·  Jégkockakészlet: 2,7 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Bal oldali, rögzített/jobb oldali, 

rögzített nyitásirány

ECBN 6256
PremiumPlus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 341 / 0,934 kWh

Teljes hűtött tér ²: 522 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 292,2 l / BioFresh rész: 70,6 l / Fagyasztórész: 159,5 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 40 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 61,0

Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon

91↑   ↓ 203
↑
  
↓

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon és LED-es 

mennyezetvilágítás
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó 

síneken, mindkettő HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  2 fiók teleszkópos automatikus 

behúzással
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os, LED világítás
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,9 kg
·  Jégkockakészlet: 2,7 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Két féle ajtónyitással rendelhető: 

Jobbra nyíló ajtóval: ECBN 6156-001 
Balra nyíló ajtóval: ECBN 6156-617

ECBN 6156
PremiumPlus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 414 / 1,134 kWh

Teljes hűtött tér ²: 522 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 292,2 l / BioFresh rész: 70,6 l / Fagyasztórész: 159,5 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 41 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 61,0

Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon

91↑   ↓ 203
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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20
27

1146,9

341,3
6,4

177,8 max.
334,9

12,7

625

610

546

*

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem
haladhatja meg a 27 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó  
súlya nem haladhatja meg  
a 10 kg-ot fiókonként.

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó 

síneken, mindkettő HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  2 fiók teleszkópos automatikus 

behúzással
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os, LED világítás
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
·  Jégkockakészlet: 2,7 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

6 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·   Két féle ajtónyitással rendelhető: 

Jobbra nyíló ajtóval: ECBN 5066-001 
Balra nyíló ajtóval: ECBN 5066-617

ECBN 5066
PremiumPlus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 326 / 0,893 kWh

Teljes hűtött tér ²: 402 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 215,3 l / BioFresh rész: 62,1 l / Fagyasztórész: 124,6 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 42 dB(A) / D

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 203,2 – 207,2 / 76,2 / min. 61,0

Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon

76↑   ↓ 203
↑
  
↓

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & 

Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling Ambilight világítással 

FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  3 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben

·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 
sínekkel, 1 Fruit & Vegetable 
rekesz HydroBreeze, 1 Meat & Dairy 
rekesz, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring vezetékes vízhálózatra 
csatoláshoz 3/4"-os

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os, LED világítás
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 5,0 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

6 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal és 

ajtópanel

ICBNdi 5183
Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 208 / 0,569 kWh

Teljes hűtött tér ²: 246 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 104,5 l / BioFresh rész: 70,7 l / Fagyasztórész: 70,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Mágnesszelep

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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*

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & 

Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling Ambilight világítással 

FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben

·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 
sínekkel, 1 Fruit & Vegetable 
rekesz HydroBreeze, 1 Meat & Dairy 
rekesz, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring vezetékes vízhálózatra 
csatoláshoz 3/4"-os

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

4 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal és 

ajtópanel

ICBdi 5182
Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 182 / 0,498 kWh

Teljes hűtött tér ²: 256 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 131,6 l / BioFresh rész: 70,7 l / Fagyasztórész: 54,4 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & 

Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  3 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben

·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 
sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os, LED világítás
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 5,0 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

6 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

ICBNd 5163
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 208 / 0,569 kWh

Teljes hűtött tér ²: 246 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 104,1 l / BioFresh rész: 71,2 l / Fagyasztórész: 70,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

MágnesszelepMágnesszelep

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & 

Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  3 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben

·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 
sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

6 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

ICBNd 5153
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 207 / 0,567 kWh

Teljes hűtött tér ²: 245 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 104,1 l / BioFresh rész: 71,2 l / Fagyasztórész: 69,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & 

Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben

·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 
sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

4 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

ICBb 5152
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 116 / 0,317 kWh

Teljes hűtött tér ²: 256 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 131,0 l / BioFresh rész: 71,2 l / Fagyasztórész: 54,4 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

6 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

ICBNe 5123
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 259 / 0,709 kWh

Teljes hűtött tér ²: 244 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 103,3 l / BioFresh rész: 70,9 l / Fagyasztórész: 69,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

ICBd 5122
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 182 / 0,498 kWh

Teljes hűtött tér ²: 255 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 130,0 l / BioFresh rész: 70,9 l / Fagyasztórész: 54,4 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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* Javaslat: 560 mm A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

ICBSd 5122
Plus

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 182 / 0,498 kWh

Teljes hűtött tér ²: 255 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 130,0 l / BioFresh rész: 70,9 l / Fagyasztórész: 54,4 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & 

Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling Ambilight világítással 

FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  5 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  3-as palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os, LED világítás
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 5,0 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

6 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal és 

ajtópanel

ICNdi 5173
Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 183 / 0,501 kWh

Teljes hűtött tér ²: 255 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 184,4 l / Fagyasztórész: 70,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Mágnesszelep

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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* Javaslat: 560 mm A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  3-as palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

4 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

ISKG 5Z1ec2 *
Plus

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 199 / 0,545 kWh

Teljes hűtött tér ²: 266 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 211,7 l / Fagyasztórész: 54,4 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  4 GlassLine tároló polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

5 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

ICNf 5103
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 284 / 0,778 kWh

Teljes hűtött tér ²: 253 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 69,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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4948

545

541

*

545

541

*

* Javaslat: 560 mm * Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  4 GlassLine tároló polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

5 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

ICNSf 5103 *
Pure

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 284 / 0,778 kWh

Teljes hűtött tér ²: 253 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 69,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  4 GlassLine tároló polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 11 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

6 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

ICSe 5103 *
Pure

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 228 / 0,624 kWh

Teljes hűtött tér ²: 264 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 81,1 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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5352

Bio
Fresh

Beépíthető hűtőszekrények

BioFresh

A BioFresh garantálja a tökéletes 
hőmérsékletet a hosszantartó frisses-
ségért. Az éppen 0 °C feletti hőmérsék-
letnek és az ideális páratartalomnak 
köszönhetően a friss élelmiszerek 
lényegesen tovább őrzik meg zamatu-
kat, vitamin- és ásványianyag tartal-
mukat, mint a normál hűtőtérben való 
tárolás esetén.

VarioSafe

Joghurtospoharak, lekvárosüvegek 
vagy tubusok – áttekinthető helyet 
keres az efféle kisebb élelmiszerek-
nek? Liebherr készülékében ezt a 
helyet úgy hívják: VarioSafe. Egyrészt 
rendet teremt, másrészt sokoldalúan 
variálható. A kétféle magasságban 
állítható VarioSafe egyszerűen 
elhelyezhető a hűtőszekrényben ott, 
ahová a legjobban passzol. 

LED

A hűtőszekrény gyors áttekintéséhez: 
a kétoldali LED-oldalvilágításnak 
köszönhetően mindig átláthatja 
élelmiszereit. A LED-ek úgy vannak 
elhelyezve, hogy teli hűtőszekrényt 
is megvilágítsák. Mivel a LED-ek az 
 oldalfalakkal egy síkban vannak, a 
hasznos terület teljesen megmarad.

SoftTelescopic

A BioFresh-rekeszek kinyitása örömet 
okoz: nemcsak a friss élelmiszerek 
miatt, hanem azért is, mert a nyitás 
könnyű, a zárás pedig önműködő és 
tompított. Erről a teleszkópos sínek 
gondoskodnak, amelyeken finoman 
 siklanak a rekeszek. Mivel ezek teljesen 
kihúzhatók, kiválóan áttekinthető 
a tartalmuk. 

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

PowerCooling

Szeretne biztos lenni abban, hogy 
a hideg levegő egyenletesen oszlik 
el a hűtőkészülékében?  
A PowerCooling- rendszer gondosko-
dik erről: az egyszerre erőteljes és  
halk ventilátor hatékonyan oszlatja el  
a hideg levegőt a teljes hűtőtérben. 

EasyFresh

EasyFresh-rekeszünk garancia az 
élelmiszerek otthoni frissességére. 
Optimális tárolásról gondoskodik, 
legyen szó csomagolatlan gyümölcsről 
vagy zöldségről. A szoros záródásnak 
köszönhetően megnő a páratartalom 
a rekeszben. Ezáltal sokáig frissek 
maradnak az élelmiszerek.

Felszereltség

--- B
eé

pí
te

tt
 k

és
zü

lé
ke

k



5554

Hűtőszekrények

---

Beépíthető hűtőszekrények

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltől függően változhatnak. A részletekről a modell-leírásban tájékozódhat.

Beépíthető hűtőszekrények

  Pure sorozat   Plus sorozat   Prime sorozat   Peak sorozat

 Pure sorozat  Plus sorozat  Prime sorozat  Peak sorozat 

Frissesség EasyFresh EasyFresh EasyFresh
teleszkópos kihúzható 
síneken mozgó rekesszel

EasyFresh
teleszkópos kihúzható 
síneken mozgó rekesszel

BioFresh teleszkópos 
kihúzható síneken mozgó 
rekesszel

BioFresh 
SoftTelescopic-kal

BioFresh Professional  
SoftTelescopic-kal

FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő

Kényelem és 
rugalmasság

Osztható üveglap Osztható üveglap Osztható üveglap

SoftSystem 
tompított záródás

SoftSystem 
tompított záródás

SoftSystem 
tompított záródás

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox-ok VarioBox-ok

Vajtartó Vajtartó

Tojástartó Tojástartó Variálható tojástartó Variálható tojástartó

3-as Flex palacktartó 3-as Flex palacktartó 3-as Flex palacktartó

Jégkockatartó Jégkockatartó 
fedéllel

Jégkockatartó 
fedéllel

FlexSystem

OpenStage kihúzható 
rekeszek

Dizájn Tető- vagy oldalvilágítás  
a hűtőrészben

Tető- vagy oldalvilágítás  
a hűtőrészben

LightTower LightTower

Világítás  
BioFresh-Safe

Világítás  
BioFresh-Safe

Világítás ventilátor

SmartSteel hátsó fal SmartSteel hátsó fal

SmartSteel ajtóbelső

Átlátszó üveg Átlátszó üveg Szaténfényű üveg Szaténfényű üveg

Nemesacél kinézetű tartó Nemesacél kinézetű tartó Üveg és nemesacél tartó Üveg és nemesacél tartó

Érintőképernyő Érintőképernyő Touch & Swipe képernyő Touch & Swipe képernyő

SmartDevice Box Utólag felszerelhető Utólag felszerelhető vagy 
integrált („i”-modellek)

Utólag felszerelhető vagy 
integrált („i”-modellek)

Utólag felszerelhető vagy 
integrált („i”-modellek)

Víz és jég InfinitySpring

54 55
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5756

Hydro
Breeze

546

*

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 26 kg-ot. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & 

Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling Ambilight világítással 

FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  6 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben

·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 
sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 
melyből 1 HydroBreeze, 1 Meat & Dairy 
rekesz, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring vezetékes vízhálózatra 
csatoláshoz 3/4"-os

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal és 

ajtópanel

IRBdi 5180
Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 125 / 0,342 kWh

Teljes hűtött tér ²: 296 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 198,1 l / BioFresh rész: 97,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Mágnesszelep

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.
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5958

546

*

546

*

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 26 kg-ot. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 26 kg-ot. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & 

Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  6 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben

·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 
sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

IRBd 5150
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 125 / 0,342 kWh

Teljes hűtött tér ²: 296 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 197,7 l / BioFresh rész: 98,4 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & 

Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben

·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 
sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz, 

megfordítható ajtónyitási irány
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

IRBd 5151
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 164 / 0,449 kWh

Teljes hűtött tér ²: 276 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 151,3 l / BioFresh rész: 98,4 l / Fagyasztórész: 27,1 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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6160

545

541

*

545

541

*

* Javaslat: 560 mm * Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  3 BioFresh rekesz teleszkópos, 2 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

IRBSe 5120
Plus

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 156 / 0,427 kWh

Teljes hűtött tér ²: 294 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 195,8 l / BioFresh rész: 98,2 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  Kétoldali fény
·  3 BioFresh rekesz teleszkópos, 2 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz, 

megfordítható ajtónyitási irány
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

IRBSe 5121
Plus

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 204 / 0,558 kWh

Teljes hűtött tér ²: 275 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 150,2 l / BioFresh rész: 98,2 l / Fagyasztórész: 27,1 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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546

*

546

*

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 26 kg-ot. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 26 kg-ot. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  7 GlassLine tároló polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz teleszkópos

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

IRe 5100 *
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Teljes hűtött tér ²: 308 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  5 GlassLine tároló polc
·  Kétoldali fény
·  1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz, 

megfordítható ajtónyitási irány
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

IRf 5101 *
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 214 / 0,586 kWh

Teljes hűtött tér ²: 286 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 259,0 l / Fagyasztórész: 27,1 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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546

*

546

*

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 21 kg-ot. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 21 kg-ot. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  7 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  3-as palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

IRe 4520
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 106 / 0,290 kWh

Teljes hűtött tér ²: 235 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0
140

↑
  
↓

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  3-as palacktartó
·  Kétoldali fény
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz, 

megfordítható ajtónyitási irány
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

IRe 4521
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 152 / 0,416 kWh

Teljes hűtött tér ²: 217 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 202,0 l / Fagyasztórész: 15,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

140
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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545

541

*

545

541

*

* Javaslat: 560 mm * Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

IRBSe 4120
Plus

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 143 / 0,391 kWh

Teljes hűtött tér ²: 189 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 123,0 l / BioFresh rész: 66,8 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

122
↑
  
↓

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  2 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  Kétoldali fény
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz, 

megfordítható ajtónyitási irány
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

IRBSe 4121
Plus

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 185 / 0,506 kWh

Teljes hűtött tér ²: 173 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 90,9 l / BioFresh rész: 66,8 l / Fagyasztórész: 15,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

122
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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546

*

546

*

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 19 kg-ot. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 19 kg-ot. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  5 GlassLine tároló polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

IRe 4100
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 102 / 0,279 kWh

Teljes hűtött tér ²: 201 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

122
↑
  
↓

Beépíthető hűtőszekrény

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző, 

Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval
·  4 GlassLine tároló polc
·  Kétoldali fény
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz, 

megfordítható ajtónyitási irány
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

2 kg

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

IRe 4101
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 149 / 0,408 kWh

Teljes hűtött tér ²: 182 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 166,5 l / Fagyasztórész: 15,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

122
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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Beépíthető fagyasztószekrények

SmartFrost

A SmartFrost technológia jelentősen 
csökkenti a jégképződést. Így alig van 
szükség leolvasztásra. A hűtőszekrény 
belső falai nagyon könnyedén és 
egyszerűen tisztíthatók. A hűtőszek-
rény fiókjai és üvegpolcai biztonsági 
üvegből készültek és egyszerűen 
kivehetők.

IceMaker

A Liebherr automatikus IceMaker 
jégkockakészítőjével minden alkalomra 
rendelkezésre állnak a legjobb minő-
ségű jégkockák. Akár egy hűsítő ital, 
akár egy nagy parti számára, a külö-
nösen nagy fiókban minden alkalomra 
van elegendő jégkocka. Amennyiben  
nincs rá szükség, akár ki is kapcsol-
ható.

Fagyasztófiókok

A görgőkön vezetett extra magas 
fagyasztófiókok teljes feltöltés esetén 
is kényelmesen kihúzhatók. A rekeszek 
átlátszó kialakításuk révén kiváló átte-
kintést biztosítanak, valamint könnyen 
kivehetők és tisztíthatók.

SoftSystem

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt 
csillapítja az ajtó becsapódásának 
erejét, így egyenletes és zajmentes 
záródást biztosít még abban az eset-
ben is ha az ajtópolcok jelentősen meg 
 vannak terhelve. A pántnak hála a 30°-
nál kisebb szögben nyitva hagyott  
ajtó automatikusan bezárul.

LED lighting

A LED világítás helytakarékos módon 
a fiókok felett helyezkedik el. Gondos-
kodik az áruk kiváló áttekintéséről, 
energia takarékos és hosszú élettar-
tamú.

NoFrost

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő 
megfagyasztja és a páratartalmat 
elvezeti. Így a fagyasztótér mindig 
jégmentes marad és az élelmiszerek 
nem tudnak bederesedni. A NoFrost 
készülékeknél egyáltalán nincs szük-
ség leolvasztásra.

Felszereltség

---

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.
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* *

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem  
haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")  
(cikkszám: 6030 785)

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem  
haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető fagyasztószekrény

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  9 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészlet: 1,5 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

11 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés mindkét oldalon, 

alkalmas együttes használatra más 
hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő 
készülékkel

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány

SIGN 3576
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 298 / 0,816 kWh

Teljes hűtött tér ²: 216 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Beépíthető fagyasztószekrény

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  8 fiók, ebből 6 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

14 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés mindkét oldalon, 

alkalmas együttes használatra más 
hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő 
készülékkel

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

SIGN 3556
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 239 / 0,654 kWh

Teljes hűtött tér ²: 216 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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**

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem  
haladhatja meg a 21 kg-ot fiókonként. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem  
haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként. 

Figyelem:
Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített 
 ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépíthető fagyasztószekrény

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  8 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

14 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés mindkét oldalon, 

alkalmas együttes használatra más 
hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő 
készülékkel

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány

SIGN 3524
Comfort

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 298 / 0,816 kWh

Teljes hűtött tér ²: 216 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

Beépíthető fagyasztószekrény

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész 4
·  6 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés mindkét oldalon, 

alkalmas együttes használatra más 
hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő 
készülékkel

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

SIGN 2756
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 272 / 0,745 kWh

Teljes hűtött tér ²: 158 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0
140

↑
  
↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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Pult alá építhető készülékek
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Pult alá építhető fagyasztószekrények

Felszereltség

---

SmartFrost

A SmartFrost technológia jelentősen 
csökkenti a jégképződést. Így alig van 
szükség leolvasztásra. A hűtőszekrény 
belső falai nagyon könnyedén és 
egyszerűen tisztíthatók. A hűtőszek-
rény fiókjai és üvegpolcai biztonsági 
üvegből készültek és egyszerűen 
kivehetők.

Készülék alsó mélyedésébe 

helyezett tálca

A készülék alsó mélyedésébe helyezett 
tálca lehetővé teszi a tér optimális 
kihasználását. Ha nagyobb területre 
lenne szükség, könnyedén eltávo-
lítható, így biztosítva plusz 4 literes 
kapacitást a kisebb termékek elhelye-
zésére.

VarioSpace

A praktikusság előtérben a  VarioSpace 
koncepcióval: minden NoFrost és 
SmartFrost fagyasztószekrény ese-
tében a fiókok között üvegpolcok 
találhatóak, melyeket eltávolítva a 
nagyobb termékek tárolása, fagyasz-
tása is rendkívül egyszerű.

SoftSystem

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt 
csillapítja az ajtó becsapódásának 
erejét, így egyenletes és zajmentes 
záródást biztosít még abban az eset-
ben is ha az ajtópolcok jelentősen meg 
 vannak terhelve. A pántnak hála a 30°-
nál kisebb szögben nyitva hagyott  
ajtó automatikusan bezárul.

Jégkockatartó fedéllel

A fedeles jégkockatartó vízzel feltöl-
tése egyszerű, köszönhetően a kényel-
mes töltőnyílásnak. A fedő szorosan 
zár, így a tálca könnyen betehető és 
kivehető anélkül, hogy a víz kilocs-
csanna.

NoFrost

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő 
megfagyasztja és a páratartalmat 
elvezeti. Így a fagyasztótér mindig 
jégmentes marad és az élelmiszerek 
nem tudnak bederesedni. A NoFrost 
készülékeknél egyáltalán nincs szük-
ség leolvasztásra.

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.
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A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 10 kg-ot.

Lábazati magasság: 
a 820 mm magas készülékek esetén 100 – 160 mm, 
880 mm-es magasság eseén 163 – 223 mm között állítható.
Lábazatmélység: 22 – 77 mm-től.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.

A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 10 kg-ot.

Lábazati magasság: 
a 820 mm magas készülékek esetén 100 – 160 mm, 
880 mm-es magasság eseén 163 – 223 mm között állítható.
Lábazatmélység: 22 – 77 mm-től.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) 
bútorzsanér nem szükséges.

Pult alá építhető fagyasztószekrény

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

8 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

·  Kivehető alsó tálca, 4 literes 
kapacitással

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés mindkét oldalon, 

alkalmas együttes használatra más 
hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő 
készülékkel

·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

SUIGN 1554
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 181 / 0,495 kWh

Teljes hűtött tér ²: 79 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

82 88
↑
- 

↓

Pult alá építhető fagyasztószekrény

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

6 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés mindkét oldalon, 

alkalmas együttes használatra más 
hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő 
készülékkel

·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

SUIG 1514
Comfort

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 168 / 0,460 kWh

Teljes hűtött tér ²: 95 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

82 88
↑
- 

↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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Üvegpolc és palacktároló polc

Kombinált megoldás a tárolásra: 
üvegpolc és palacktároló polc. Egyik 
tökéletesen elrejthető a másik alatt, 
amikor nincs használatban. Magasabb 
palackok palacktartó polcon tárolása 
 esetén helyezzük feljebb az ajtópolcot.

IceMaker

Az állandó vízcsatlakozással ellátott 
 IceMaker jégkockakészítővel minden 
 alkalomra tökéletes jégkockák 
 állíthatók elő.

Szabadonálló készülékek

NoFrost

Az élelmiszert a lehűtött, keringtetett 
levegő meg fagyasztja, miközben 
a páratartalmat  elvezeti. Így a fagyasz-
tótér mindig jégmentes marad és 
semmi sem tud bederesedni. A NoFrost 
készülékeknél egyáltalán nincs 
 szükség leolvasztásra.

SoftSystem

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt 
csillapítja az ajtó becsapódásának 
erejét, egyenletes és zajmentes 
záródást biztosítva az ajtótároló  polcok 
jelentős megterheltsége esetén is.  
BluPerformance modellek esetében az 
ajtók  nyitásszöge 115°-ig korlátozott, 
így megelőzhető, hogy megsérüljön a 
mellette lévő bútor vagy maga az ajtó.

BioCool

A BioCool doboz lehetővé teszi az 
élelmiszerek hosszabb tárolása 
érdekében szükséges nedvességsza-
bályozást a hűtőrészben. A BioCool 
doboz könnyen gördülő görgőkön 
helyezkedik el, és a kényelmes kezelés 
mellett a  tárolt áruk is jól áttekinthetők 
benne. A BioCool dobozban a nedves-
ségszabályozás egy lamella segítsé-
gével történik.

SoftTelescopic

A SoftTelescopic sínekkel szerelt 
BioFresh rekeszek finoman nyílnak  
és csukódnak, ezzel praktikussá és 
biztonságossá teszik a minden napos 
használatukat.

LED

Nincs szükség karbantartásra, 
ráadásul energia hatékony: A hosszú 
élettartamú LED-ek a belső tér 
tökéletes megvilágításáról gondos-
kodnak. A friss élelmiszerek tárolása 
mindig  tökéletes lesz az  alacsony 
hőleadás miatt. A világítás úgy 
illeszkedik a belső térbe, hogy 
 maximálisan  kihasználható legyen 
a tárolási térfogat.

BioFresh

A BioFresh garantálja a tökéletes 
hőmérsékletet a hosszantartó frisses-
ségért. Az éppen 0 °C feletti hőmérsék-
letnek és az ideális páratartalomnak 
köszönhetően a friss élelmiszerek 
lényegesen tovább őrzik meg zamatu-
kat, vitamin- és ásványianyag tartal-
mukat, mint a normál hűtőtérben való 
tárolás esetén.

BioFresh-Plus

A BioFresh-Plus további mozgásteret 
biztosít az élelmiszerek egymástól 
elkülönített tárolására. A 0 °C és –2 °C 
között állítható hőmérsékleti tartomány 
lehetővé teszi, hogy bizonyos élelmi-
szerek eltarthatóságát jelentősen 
megnöveljük a normál hűtőrésszel 
össszehasonlítva. Ilyenek például a 
zöldségek- gyümölcsök, halak, tengeri 
 ételek, de akár a húsok, tejtermékek is.

SmartDevice

2,4"-os érintőelektronikával ellátott 
színes TFT-kijelző az ajtó mögött:  
Az ajtóba  épített nagy felbontású és 
kontrasztarányú, színes  érintőképernyő 
segítségével könnyen állítható be  
a hőmérséklet. 
A SmartDeviceBox segítségével többek 
között ezt is vezérleheti számítógépről 
vagy okostelefonról.

7"-os színes TFT- kijelző

Az ajtóba épített nagy felbontású és 
kontraszt arányú 7"-os színes TFT- 
kijelző könnyen  használható menü-
rendszerének köszönhetően lehető-
ség nyílik az egyéni beállításokra.  
A készülékek funkciói beállított 
programokkal testreszabhatóak ezzel 
biztosítva az optimális tárolást az 
élelmiszerek számára.

PowerCooling 

A hatékony PowerCooling rendszer a 
frissen betárolt áruk gyors lehűtéséről 
és egyenletes hűtési hőmérsékletről 
gondoskodik az egész belső térben.  
A ventilátorba beépített FreshAir 
aktív szénszűrő megtisztítja a keringő 
levegőt és megköti a kellemetlen 
szagokat. A szabályozó kényelmes 
emlékeztetőfunkciója megmutatja, 
mikor kell kicserélni a szűrőt.

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Felszereltség

---

Szabadonálló készülékek
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Mag. 185 cm
Szél. 121 cm
Mély. 66,5 cm 1

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")  
(cikkszám: 6030 785)

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, variálható 
tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos 

fényerő-növeléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  BioFresh-Plus halas rekesszel
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-
Safe-ről DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő 
készülékkel

·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

SKBes 4380

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 371 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 235,7 l / BioFresh rész: 135,8 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel /  
 rozsdamentes acél SmartSteel felülettel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 60 / 66,5 ¹

Side-by-Side kombináció

SBSes 8496
PremiumPlus

121↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a fagyasztó- és a bortemperáló részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Fagyasztórész 4
·  5 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 1,8 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

Bortemperáló rész
·  2 egymástól függetlenül szabályozható 

hőmérsékleti zóna, melyek 
hőmérséklete +5°C és +20°C között 
szabályozható

·  Színezett, UV védelemmel ellátott 
hőszigetelő üvegajtó

·  Cirkulációs hutés, frisslevegő-ellátás 
a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével

·  Páratartalom-szabályozás 
bekapcsolható szellőzés segítségével

·  LED-es megvilágítás, tartósan 
bekapcsolható, fényerő fokozatosan 
állítható

·  Bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc, ebből 4 kihúzható 

teleszkópos síneken, ebből 
2 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő 
készülékkel

·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

SWTNes 4285

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 289 l

Hűtött terek:   /  Bortemperáló rész: 156,4 l / Fagyasztórész: 132,8 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel /  
 rozsdamentes acél SmartSteel felülettel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 60 / 68,5 ¹

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő.
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.
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Mag. 185 cm
Szél. 121 cm
Mély. 66,5 cm 1

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")  
(cikkszám: 6030 785)

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, variálható 
tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos 

fényerő-növeléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-
Safe-ről DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő 
készülékkel

·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

SKBbs 4370

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 372 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 235,7 l / BioFresh rész: 137,2 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel felület SmartSteel felülettel /  
 BlackSteel felület SmartSteel felülettel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 60 / 66,5 ¹

Side-by-Side kombináció

SBSbs 8683
Premium

121↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  9 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, 

ebből 1 kihúzó görgőkön, VarioSpace
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os, LED világítás
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
·  Jégkockakészlet: 0,8 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

18 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő 
készülékkel

·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

SGNbs 4385

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 276 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel felület SmartSteel felülettel /  
 BlackSteel felület SmartSteel felülettel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 60 / 66,5 ¹

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő.
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.
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Mag. 201 cm
Szél. 70 cm
Mély. 66,5 cm 1

Mag. 203,9 cm
Szél. 91 cm
Mély. 61,5 cm

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")  
(cikkszám: 6030 785)

Hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SuperCool automatika
·  SuperFrost automatika, 

mennyiségvezérelt
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, variálható tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon és LED-es 

mennyezetvilágítás
·  LED-es megvilágítás a BioFresh 

részben
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó 

síneken, mindkettő HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  2 fiók teleszkópos automatikus 

behúzással
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os, LED világítás
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,9 kg
·  Jégkockakészlet: 2,7 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Lábazati szellőzés
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, rögzített/jobb oldali, 

rögzített nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés

CBNes 6256
PremiumPlus

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 341 / 0,934 kWh

Teljes hűtött tér ²: 522 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 292,2 l / BioFresh rész: 70,6 l / Fagyasztórész: 159,5 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 42 dB(A) / D

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél / rozsdamentes acél

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 203,9 / 91 / 61,5

91↑   ↓

Hűtő-fagyasztó kombináció

Vezérlés
·  2,4"-os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  SuperCool automatika hátralévő idő 

kijelzésével
·  SuperFrost automatika, idővezérelt
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 

1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re 
állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

CBNef 5735
Comfort

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 234 / 0,641 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 392 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 168,5 l / BioFresh rész: 112,6 l / Fagyasztórész: 111,6 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 70 / 66,5 ¹

70↑   ↓

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő.
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.
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Borhűtők A kínálat áttekintése

A Vinidor-sorozat mérettől függően két, illetve három 
olyan borrekeszt kínál, amelyekben a hőmérséklet 
egymástól függetlenül állítható be (+5 °C és +20 °C 
között). A készülékekben így egy időben tárolható 
vörös- és fehérbor, valamint pezsgő, a számára 
optimális fogyasztási hőmérsékleten, de akár hosszú 
távon is.

Két hőmérsékleti zóna

A borklímaszekrények a borospincékhez hasonló 
feltételeket teremtenek, így ezek választása különösen 
akkor ideális megoldás, ha hosszabb ideig, vagy 
nagyobb borkészleteket kell tárolni ideális hőmérsék-
leten. A hőmérséklet +5 °C-tól +20 °C-ig szükség 
szerint állítható be, és az egész belső térben egyenle-
tesen, állandó értéken tartható.

Beépítési méret

EWTgb 3583 EWTgb 2383 EWTgb 1683

EWTgw 3583 EWTgw 2383 EWTgw 1683

EWTdf 3553 EWTdf 2353 EWTdf 1653

UWTgb 1682

UWTes 1672

UWKes 1752

WKEgb 582

WKEgw 582

WKEes 553

Beépíthető borhűtőszekrények  
két hőmérsékleti zónával

Beépíthető borhűtőszekrények

Pult alá építhető  
borhűtőszekrények

+5 °C és +20 °C

+5 °C és +20 °C

+5 °C és +20 °C

Egy hőmérsékleti zóna
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Felszereltség
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Borhűtők

FreshAir aktívszén-szűrő

A beépített FreshAir aktívszén-szűrő 
tisztítja a belső levegőt és kiszűri a 
kellemetlen szagokat. Cseréje egyszerű 
és garantálja a tökéletes levegőminő-
séget.

TipOpen technológia

A Liebherr TipOpen technológia 
a tökéletes megoldás a fogantyú 
nélküli konyhabútorral rendelkező 
konyhák számára. Az üvegajtó finom 
megérintésekor az ajtó 5 cm-re kinyílik. 
Ha az ajtót 3 másodperc elteltével 
nem nyitják tovább, akkor az magától 
finoman becsukódik.

SoftSystem

A SoftSystem ajtópánt csillapítja az 
ajtó becsapódásának erejét, egyenle-
tes és zajmentes záródást biztosítva, 
ezzel óvja a rázkódástól a nemes 
borokat. A pántnak hála 30°-nál kisebb 
szögben nyitva hagyott ajtó auto-
matikusan bezárul.

Érintőgombos elektronika

Az innovatív Touch érintőgombos 
LCD-kijelző segítségével a hőmérsék -
leti zónák könnyedén felügyelhetők. 
A beállított értékekről a digitális 
hőmérsékletkijelző informál, melyek 
irányítása egyszerű és kényelmes. 
A könnyen értelmezhető, kihelyezett 
funkciógombokkal pedig a készülék 
vezérlése is gyerekjáték.

Praktikus bemutatópolc

A praktikus bemutatópolc kiválóan 
alkalmas a legjobb minőségű, vagy 
a már felbontott borok bemutatására.

LED-világítás

Minden borhűtőt LED-világítással 
szereltünk fel. A mennyezetébe épített 
LED-lámpák mindegyik zónát külön 
világítják meg. A LED-ek minimálisra 
csökkentett hőfejlesztésének köszön-
hetően a borokat akár hosszabb ideig 
megvilágítva is be lehet mutatni. 
A lámpák ajtónyitáskor fokozatosan
erősödve kapcsolnak be.

Alacsony zajkibocsátás

Az készülékek különösen csendesek 
tervezésük és alacsony zajkibocsátású 
alkatrészeik révén. Jelenleg ezek 
a legcsendesebbek között találhatók 
a termékkategóriájukban.

Üvegajtó

A fogantyú nélküli üvegajtó tökélete-
sen integrálható egy fogantyú nélküli 
konyhába. Nem csupán UV-védelmet 
biztosít, hanem a tárolt borok is 
kiválóan láthatók.

Teleszkópsíneken kihúzható 
fapolc

A stabil, teleszkópsíneken kihúzható 
fapolcok segítségével az üvegek 
jól áttekinthetőek és kényelmesen 
elérhetőek. A natúr fából, kézzel 
készített fapolc ideális a borosüvegek 
tárolására. Az üvegeket egymással 
szemben helyezve a teljes rakodófelü-
let kihasználható. A rájuk csiptethető 
feliratokkal gyorsan és rendezetten 
áttekinthető a borkkínálat a palackok 
elmozdítása nélkül.

Side-by-Side koncepció

A Side-by-Side koncepcióval lehetővé 
válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, 
borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek 
megfelelően gond nélkül kombinál-
hatóak legyenek. További információk 
a Side-by-Side koncepcióval kapcso-
latban a 20 – 21. oldalon.

Rácsíptethető címkézőrendszer

A rugalmas rácsíptethető címkézőrend-
szer – itt aláépíthető modellekhez és 
a WKEes 553 modellhez – közvetlenül 
feliratozható, így gyors és rendezett 
áttekintést biztosít.

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Eszközfiók

Közvetlenül a borok alatt tárolhatóak 
a boros tartozékok is a kiegészítőként 
elérhető könnyen sikló tartófióknak
köszönhetően, a WKE 5 modellsoro-
zatához. Ezáltal megnő a 45 cm-es 
mélység 60 cm-re. Elérhető a fehér 
üveges (9792 449), fekete üveges  
(9792 451) és rozsdamentes acél  
(9792 453) verzióban is.
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Ajtó mérete:
Szél. 595 mm
Mag. 1816 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

Ajtó mérete:
Szél. 595 mm
Mag. 1816 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

Beépíthető borhűtő-szekrény két hőmérsékleti zónával | Vinidor

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét 

borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és 

szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható 

teleszkópos síneken, ebből 
1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTgb 3583
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 178 / 0,487 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 83 ³

Teljes hűtött tér ²: 271 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)

Ajtó: Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

178
↑
  
↓

Beépíthető borhűtő-szekrény két hőmérsékleti zónával | Vinidor

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét 

borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és 

szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható 

teleszkópos síneken, ebből 
1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTgw 3583
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 178 / 0,487 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 83 ³

Teljes hűtött tér ²: 271 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)

Ajtó: Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

178
↑
  
↓

3 Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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A front teljes súlya: 
max. 20 kg

Ajtó mérete:
Szél. 595 mm
Mag. 1816 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

** Ábrázolás felszerelt 

 rozsdamentes acélkerettel

Beépíthető borhűtő-szekrény két hőmérsékleti zónával | Vinidor

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét 

borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és 

szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható 

teleszkópos síneken, ebből 
1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTdf 3553
Vinidor

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 178 / 0,487 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 80 ³

Teljes hűtött tér ²: 254 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó: Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

178
↑
  
↓

EWTdf 3553 rozsdamentes acél kerettel / fogantyúval (kiegészítők)² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

3 Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.
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Ajtó mérete:
Szél. 595 mm
Mag. 1233 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

Ajtó mérete:
Szél. 595 mm
Mag. 1233 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

Beépíthető borhűtő-szekrény két hőmérsékleti zónával | Vinidor

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét 

borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan 

bekapcsolható, fényerő fokozatosan 
állítható

·  Bükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható 

teleszkópos síneken, ebből 
1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTgb 2383
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 160 / 0,438 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 51 ³

Teljes hűtött tér ²: 169 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 31 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)

Ajtó: Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55 122
↑
  
↓

Beépíthető borhűtő-szekrény két hőmérsékleti zónával | Vinidor

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét 

borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és 

szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható 

teleszkópos síneken, ebből 
1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTgw 2383
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 160 / 0,438 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 51 ³

Teljes hűtött tér ²: 169 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)

Ajtó: Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55 122
↑
  
↓

3 Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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A front teljes súlya: 
max. 20 kg

Ajtó mérete:
Szél. 595 mm
Mag. 1233 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

** Ábrázolás felszerelt 

 rozsdamentes acélkerettel

Ajtó mérete:
Szél. 595 mm
Mag. 906 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

Beépíthető borhűtő-szekrény két hőmérsékleti zónával | Vinidor

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét 

borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és 

szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható 

teleszkópos síneken, ebből 
1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTdf 2353
Vinidor

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 158 / 0,432 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 48 ³

Teljes hűtött tér ²: 158 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó: Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55 122
↑
  
↓

Beépíthető borhűtő-szekrény két hőmérsékleti zónával | Vinidor

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét 

borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és 

szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható 

teleszkópos síneken, ebből 
1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTgb 1683
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 151 / 0,413 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 33 ³

Teljes hűtött tér ²: 104 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)

Ajtó: Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

88
↑
  
↓

3 Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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Ajtó mérete:
Szél. 595 mm
Mag. 906 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

A front teljes súlya: 
max. 20 kg

Ajtó mérete:
Szél. 595 mm
Mag. 906 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

** Ábrázolás felszerelt 

 rozsdamentes acélkerettel

Beépíthető borhűtő-szekrény két hőmérsékleti zónával | Vinidor

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét 

borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és 

szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható 

teleszkópos síneken, ebből 
1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTgw 1683
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 151 / 0,413 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 33 ³

Teljes hűtött tér ²: 104 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)

Ajtó: Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

88
↑
  
↓

Beépíthető borhűtő-szekrény két hőmérsékleti zónával | Vinidor

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét 

borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED világítás, ki-/bekapcsolható és 

szabályozható fényerő
·  Bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható 

teleszkópos síneken, ebből 
1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTdf 1653
Vinidor

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 150 / 0,411 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 30 ³

Teljes hűtött tér ²: 97 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó: Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

88
↑
  
↓

3 Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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Ajtó mérete:
Szél. 596 mm
Mag. 717 mm
Mély. 39 cm

Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.

Aláépítés esetén:
A lábazat magassága az állító-
csavarokkal 50 mm-rel állítható.
A levegő be- és kiáramlása 
 kizárólag a mellékelt szellőző-
rácson keresztül történik.

A munkalapba nem szükséges 
szellőzőrácsot beépíteni.

Ajtó mérete:
Szél. 592 mm
Mag. 716 mm
Mély. 38 cm

Üvegajtók, rozsdamentes acél 
kerettel.

Aláépítés esetén:
A lábazat magassága az állító-
csavarokkal 50 mm-rel állítható.
A levegő be- és kiáramlása 
 kizárólag a mellékelt szellőző-
rácson keresztül történik.

A munkalapba nem szükséges 
szellőzőrácsot beépíteni.

Pult alá építhető borhűtő-szekrény két hőmérsékleti zónával | Vinidor

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét 

borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan 

bekapcsolható, fényerő fokozatosan 
állítható

·  Bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható 

teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  TipOpen
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

UWTgb 1682
Vinidor

Süllyesztett / pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 146 / 0,400 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 34 ³

Teljes hűtött tér ²: 94 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó: Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 – 87 / 60 / min. 58

↑
- 

↓
 82 87

Pult alá építhető borhűtő-szekrény két hőmérsékleti zónával | Vinidor

Vezérlés
·  MagicEye a belső térben, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét 

borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan 

bekapcsolható, fényerő fokozatosan 
állítható

·  Bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható 

teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

UWTes 1672
Vinidor

Süllyesztett / pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 142 / 0,389 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 34 ³

Teljes hűtött tér ²: 94 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 – 87 / 60 / min. 58

↑
- 

↓
 82 87

3 Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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Ajtó mérete:
Szél. 595 mm
Mag. 450 mm
Mély. 35 cm

Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.

Ajtó mérete:
Szél. 592 mm
Mag. 716 mm
Mély. 38 cm

Üvegajtók, rozsdamentes acél 
kerettel.

Aláépítés esetén:
A lábazat magassága az állító-
csavarokkal 50 mm-rel állítható.
A levegő be- és kiáramlása 
 kizárólag a mellékelt szellőző-
rácson keresztül történik.

A munkalapba nem szükséges 
szellőzőrácsot beépíteni.

Pult alá építhető borhűtő-szekrény | GrandCru

Vezérlés
·  MagicEye a belső térben, 

nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan 

bekapcsolható
·  Bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc, ebből 3 kihúzható 

teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

UWKes 1752
GrandCru

Süllyesztett / pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 139 / 0,380 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 46 ³

Teljes hűtött tér ²: 110 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 – 87 / 60 – 61 / min. 58

↑
- 

↓
 82 87

Beépíthető borhűtő-szekrény | GrandCru

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan 

bekapcsolható, fényerő fokozatosan 
állítható

·  Bükkfából készült polcok
·  3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható 

teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

*  Legfeljebb 18 bordói palack hosszanti 
tárolására. A magasabb palackok 
keresztirányban tárolhatók  
(legfeljebb 12 bordói palack).

WKEgb 582
GrandCru

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 116 / 0,317 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18 ³*

Teljes hűtött tér ²: 47 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó: Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 45,2 / 56 – 57 / min. 55

45
↑
  
↓

3 Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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Ajtó mérete:
Szél. 591 mm
Mag. 455 mm
Mély. 16 cm

Üvegajtók, rozsdamentes acél 
kerettel.

Figyelem:
A szellőzés mindig felfelé történik.
Munkalap alá történő beépítés 
esetén szellőzőrács szükséges.

Ajtó mérete:
Szél. 595 mm
Mag. 450 mm
Mély. 35 cm

Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.

Beépíthető borhűtő-szekrény | GrandCru

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan 

bekapcsolható, fényerő fokozatosan 
állítható

·  Bükkfából készült polcok
·  3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható 

teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  Fogantyú
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

**  Maximum 18 darab bordói palack 
tárolható a készülékben. Az ennél 
hosszabb üvegek tárolásához 
kiegészítő felszerelés található 
a csomagolásban (Ennek segítségével 
alternatív módon 12 bordói palack 
tárolható).

WKEes 553
GrandCru

Süllyesztett / beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 140 / 0,383 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18 ³**

Teljes hűtött tér ²: 51 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)

Ajtó: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 45 / 56 / min. 55

45
↑
  
↓

Beépíthető borhűtő-szekrény | GrandCru

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és 

+20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás 

a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás 

bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan 

bekapcsolható, fényerő fokozatosan 
állítható

·  Bükkfából készült polcok
·  3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható 

teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

*  Legfeljebb 18 bordói palack hosszanti 
tárolására. A magasabb palackok 
keresztirányban tárolhatók  
(legfeljebb 12 bordói palack).

WKEgw 582
GrandCru

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 116 / 0,317 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18 ³*

Teljes hűtött tér ²: 47 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó: Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 45,2 / 56 – 57 / min. 55

45
↑
  
↓

3 Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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Általános információk Általános információk

SN +10 °C -tól +32 °C
ST +16 °C -tól +38 °C
N +16 °C -tól +32 °C
T +16 °C -tól +43 °C

Beépítési méret

A beépíthető készülékek beépítési méretei a szakmában elfogadott egységes 
méretek. A mélység és a szélesség általában adott. A beépítési méret tájékoztatást 
nyújt a készülékek méretéről, illetve magasságáról. Az egyes készülékek pontos 
méretei a következő oldalakon található beépítési rajzokból olvashatók le.

Állítható sínpár

A Liebherr újdonsága a 140 cm-es vagy annál magasabb beépíthető készülékek 
esetében a lábazatába épített állítható sínpár. Továbbá, minden modellnek két 
állítható első lába van. A sínek megfelelő használatával optimalizálható a készülék
beépítése és teljesítménye is.

Vario lábazat

Az aláépíthető UIK és UIG modelleknél a Vario lábazat magasságában és mélysé-
gében is állítható, hogy a készülék tökéletesen illeszkedjen minden konyhabútorba. 
(A négy talp 50 mm-es magasságban, a szellőzőrács pedig 55 mm-es mélységben).

Dekorlemez / kiegyenlítő takaróléc felszerelése

A dekorlemezzel ellátható készülékeknél az ajtón levő dekorkeretbe helyezhető 
be a konyhabútorhoz illő, legfeljebb 4 mm vastag dekorlemez. Alapkivitelben 
a dekorkeret alumínium színű, barna vagy fehér keretek tartozékként kaphatók. 
A készülék cseréje esetén, ha a meglévő dekorlemez magassága nem megfelelő, 
akkor ezt a dekorkerettel azonos színű takarólécek segítségével lehet megfele-
lően elfedni. Az eltakarandó felület szélességétől vagy esztétikai szempontoktól 
függően 1 vagy 2 takaróléc (fent és/vagy lent) használható. A takarólécek három 
különböző szélességben (16, 41 és 60 mm) és színben (barna, fehér és alumínium) 
kaphatók. A dekorkeret és a takarólécek opcionális tartozékként kaphatók.

Négypontos rögzítés

A hűtőkészülékek a konyhabútorba való biztonságos, stabil és hibamentes 
beépítéséhez a Liebherr alapfelszereltségként az összes rögzített ajtós készülékét 
a speciális négypontos rögzítéssel kínálja. A rögzítési pontokat esztétikus burkoló-
elemek fedik el, a rögzítő sarkok alul és felül is felütközőként működnek. Ezek 
 korlátozzák a készülék betolását, így biztosítva az optimális behelyezést és 
beigazítást.

Klímaosztályok

A klímaosztály az üzemelési helynek azon környezeti hőmérséklettartományát adja 
meg, amelynél az egyes hűtő-, illetve fagyasztókészülékek használhatók és a leg-
hatékonyabban üzemelnek. A DIN EN ISO 15502 szabvány a következő klímaosztá-
lyokat határozza meg:

Szupertakarékos

A rendkívül hatékony hűtőrendszereknek és a legkorszerűbb elektronikának 
köszönhetően a Liebherr minden termékcsoportban vonzó, és a legjobb energiaha-
tékonysági osztályokba sorolható, szupertakarékos készülékeket kínál. A hatékony-
sági osztályok teljes skáláját megtalálja a 15. oldalon. Az (EU)2017/1369 rendelet 
6. cikk, a. pontjaalapján.

Frontoldali szellőzés

A kompresszor hűtésére szolgáló szellőztetés minden pult alá építhető készü-
léknél a frontoldalon történik. Modelltől függően a lábazaton vagy a készülék felső 
részén. Ennek előnye, hogy nem kell kialakítani vízszintes szellőzőnyílásokat
a készülék feletti fedő- vagy munkalapon:

1 – Mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső oldali 
szellőzés a lábazatban. Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.
2 – Nem mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső 
oldali szellőzés a lábazatban. Szellőzés a konyhabútor hátlapján keresztül.
3 – Abban az esetben, ha az egyes beépített készülékek egymás fölé vannak 
 szerelve (Frissességközpont / SBS koncepció, lásd 20 – 21 oldal) akkor a szellőzés 
az 1. és 2. pont szerint történik.
4 – Beépíthető hűtőszekrények elülső oldali szellőzéssel.
5 – Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel a lábazatban. 
Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.
6 – Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel.
Kérjük, vegye figyelembe: a szellőzőnyílásoknak legalább 200 cm2-nek kell lenniük.
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Kiegészítők

Kiegészítők széles 
skálája hűtőkészülékéhez.

---
Fedezze fel az eredeti Liebherr 
kiegészítők választékát – 
és könnyítse meg mindennapjait. Mindenre van egy kiegészítőnk

Vajtartó dobozunkban, amely tökéletesen 
illeszkedik a készülékek polcaiba, egyszerűen 
tárolhatjuk az akár nagyobb méretű vajkocká-
kat is. A könnyedén feltölthető jégkockakészítő 
tálca is hasonlóképpen praktikus megoldást 
nyújt. A Vario energia megtakarító panel haszná-
latával NoFrost fagyasztószekrényének energia 
fogyasztását akár a 30 %-kal is csökkentheti.

Kiegészítők

Az egyes készülékekhez rendelhető 
kiegészítőket a következő oldalon találja: 
home.liebherr.com

Rendszerezők

Rendezze be hűtőjét úgy, hogy önnek a legké-
nyelmesebb legyen. A VarioSafe fiókon és 
a VarioBox ajtódobozokon kívül elérhető több, 
az élelmiszerek rendszerezését egyszerűsítő 
kiegészítő is, mint például a változtatható 
méretű tojástartó és a FlexSystem. Palack-
tartó polcainknak és a címkéző készletnek 
köszönhetően borgyűjteményét,  italkészletét 
könnyen áttekintheti.

Tökéletes beépítés –
tökéletes megjelenés

Csatlakozó szettek, rozsdamentes acél keretek 
és ajtófrontok a megfelelő fogantyúval vagy 
eszközfiókok: megannyi kiegészítő, amely segíti 
a készülék konyhabútorba építését, egyedi és 
vizuálisan tökéletes módon.
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Szabadonálló  
készülékek 
2021
Érvényes: 2021. március 1-től

Hűtés & Fagyasztás

A SmartDevice App használatával 
 bárhonnan vezérelheti hűtőszek-
rényét: A készülék  hőmérsékletét 
bármikor  gyorsan és  egyszerűen 
 módosíthatja, azonnal értesítést 
kaphat az  esetleges riasztásokról 
vagy egy pillanat alatt  ellenőrizeti 
készüléke információit.

Nézze meg, mely applikációink 
mely  rendszeren (Apple, Android 
stb.) érhetők el.

Katalógusaink

A Liebherr különböző hűtőszegmensekre 
specializált  katalógusait keresse kereske-
dőiknél, vagy az interneten  
home.liebherr.com

GaranciaPlus

Ingyenesen meghosszabbíthatja  garanciáját,  
ha most vásárol Liebherr hűtő vagy  fagyasztó 
 készüléket. Garanciája meghosszabításhoz 
regisztráljon az alábbi linken:  
home.liebherr.com/promotions

Beépített 
készülékek 
2021
Érvényes: 2021. március 1-től

Hűtés és Fagyasztás

Liebherr kereskedő partnere segít Önnek 
a megfelelő Liebherr készülék kiválasztásában.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr Strasse 1

9900 Lienz

Tel.: 00800 5080 9000
(ingyenesen hívható telefonszám)

E-mail: sales.hu@liebherr.com 
service.hu@liebherr.com

home.liebherr.com


