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Katalógusaink:

A Liebherr különböző hűtőszegmensekre specializált katalógusait keresse szakkereskedőinknél, vagy az interneten (www.liebherr.com).

A QR-kódok beolvasásával közvetlenül átnavigálhat a különböző hűtőszegmensek 

oldalaira, ahol további információkhoz juthat termékeinkről. 

Okos eszközökre optimalizált tartalmaink

Nézze meg,  

mely applikációink  

mely rendszeren  

(Apple, Android stb.)  

érhetők el.

BioFresh App

Hasznos információk a 

különböző zöldségek és 

gyümölcsök tárolásáról 

WineGuide App

Hasznos információk a 

nemes borok tárolásáról. 

Segítségével minden  

ételhez a megfelelő bor 

választható ki.

Kitchen Photo Designer App

Legyen Ön is dizájner. Képzelje 

bele konyhájába új Liebherr 

hűtőjét, még a vásárlás előtt. 

IceCrusher App

Mókás jégkockakészítő  

applikáció, remek  

koktélreceptekkel.

Hírek, információk, akciók 

Facebook-oldalunkon.  

Hírek, információk, akciók Facebook-oldalunkon  

Blogunkon és Twitter csatornánkon.  

A Liebherr hivatalos Youtube csatornája hasznos  

videókkel és ismertetőkkel. 

A Liebherr kiváló háztartási készülékeit keresse kiemelt 
szakkereskeőinknél!

hauwia0
Textfeld
Minden jog fenntartva.
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A tapasztalat, ami számít 

A Liebherr, mint a hűtő- és fagyasztó készülékek szakértője, már több mint 60 éve 

következetesen fejleszt olyan termékeket, amelyek új és meggyőző megoldások-

kal büszkélkedhetnek. Vevőink bizalma emellett naponta új erőt ad nekünk. A nagy 

elektromos készülékek területén nincs egyetlen olyan gyártó sem, mint a Liebherr, 

ahol az új vásárlásnál olyan sok fogyasztó marad hű a márkához.

Szupertakarékos 

A rendkívül hatékony hűtőrendszerekkel kombinált, legkorszerűbb elektronikával a 

Liebherr minden termékcsoportban vonzó, és a legjobb energiahatékonysági osz-

tályokba sorolható, szupertakarékos készülékeket kínál. Az újonnan meghatározott 

A+++ energiahatékonysági osztályban a Liebherr készülékek a legmagasabb ener-

giatakarékossági szintet képviselik.

Termékminőség a
legmagasabb szinten 

Termékeink garantált megbízhatósága érdekében hűtőszekrényeink gyártásánál 

csak a legjobb minőségű anyagokat és alkatrészeket használjuk fel. Már a gyár-

tási folyamatban többször ellenőrizzük minden egyes készülék minőségét és 

működőképességét. A hűtőszekrények állandó továbbfejlesztése, az összes al-

kotóelem optimalizálása és a részletekbe menő, tökéletes kidolgozás garantálja 

az immár szállóigévé vált Liebherr minőséget, ezáltal a hosszú élettartamot, amiről 

több éven át nap mint nap meggyőződhetnek.

Tökéletes klíma a nemes borok számára 

A borklíma szekrények ideális feltételeket teremtenek ahhoz, hogy a borok  

nyugodtan érjenek és kifejthessék tökéletes ízüket. A bortemperáló szekrények 

lehetővé teszik az optimális élvezetet nyújtó hőmérsékletet. A Vinidor készülékek 

tökéletesen egyesítik mindkét készülék előnyeit.

 
Környezetbarát 

A Liebherr-nél az ActiveGreen környezettudatos szemlélet már a hűtő-fagyasztó 

készülékek tervezésénél elkezdődik. Cégünk kizárólag jó minőségű alkatrés-

zeket épít be készülékeibe a hosszú és biztonságos működés ill. az optimá-

lis energiafelhasználás érdekében. Minden felhasznált anyagra jellemző az újra-

hasznosíthatóság. A gyártási folyamatoknál törekszünk az erőforrások hatékony 

felhasználására. A hűtőgépek gyártása közben természetszerűleg keletkező hőt 

például fűtési energia formájában visszavezetjük. A Liebherr minden gyártóhe-

lye rendelkezik az ISO 9001 nemzetközi minőségi szabványok és az ISO 14001 

környezetkezelő szabvány szerinti tanúsítvánnyal.

Klasszikus formatervezés 

A kiváló minőségű anyagok és klasszikus formák összekapcsolásával a Liebherr 

hűtő-fagyasztó készülékek a legmagasabb formai követelményeket is kielégítik. A 

jó minőségű nemesacél kivitel nagypontosságú elektronikus vezérléssel és elegáns 

GlassLine-felszereléssel jár együtt, ami több éven át időtlen eleganciát sugároz.

BioFresh – bizonyítha
tóan egészségesebb  

A BioFresh garantálja a tökéletes klímát a szuperhosszú frissesség érdekében. Éppen 

csak 0°C feletti hőmérsékleten és ideális páratartalomnál a gyümölcsök, zöldségek, 

hús, hal-, és tejtermékek lényegesen hosszabb ideig megőrzik egészséges vitamin-

tartalmukat, finom aromájukat és étvágygerjesztő kinézetüket, mint a hagyományos 

hűtőrészben.

NoFrost – a professzionális,
minőségi hűtés 

Nincs több leolvasztás: a hosszantartó frissességet a Liebherr NoFrost készülékei 

a legjobb minőségben garantálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő fagyasztja 

meg, miközben a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes ma-

rad és az élelmiszerek nem tudnak bederesedni.

A legszélesebb választék 

Legyen szó akár a szabadon álló, aláépíthető vagy beépíthető készülékekről, akár 

a hűtésről, fagyasztásról vagy a kettő kombinációjáról, a Liebherr több mint 200 

típusból álló választéka szinte minden vevő kívánságára tökéletes megoldást 

kínál, a tökéletes frissesség érdekében.

Kitüntetés 

A Liebherr készülékek kiváló termék- és dizájn-minőségét újra és újra független in-

tézmények igazolják. Így, a Liebherr márkát a Plus X Awards keretében a “2012-es 

év szakkereskedelmi márkájává” választották. 2014-ben a Liebherr vehette át az 

év "Kedvenc márkájának" nemes díját, melyet a fogyasztók szavaznak meg évről 

évre. Készülékeink szintén jól szerepelnek a az éves reddot design Award-on és a 

méltán mérvadó Stiftung Warentest tesztjein. 

10 alapos ok arra, hogy Liebherr terméket vásároljon



4 5

Vitaminok az egészséges táplálkozás 
érdekében
Természetesen nagyon fontos, hogy a fris-
sen vásárolt, vagy akár a betakarított élel-
miszerek tárolása megfelelő legyen, hogy 
tovább megőrizzék a bennük rejlő tápanya-
gokat. Kevés kivételtől eltekintve, a legtöbb 
gyümölcs és zöldség eltarthatósága és frisses-
sége jelentősen megnövelhető hűtőben vagy 
BioFresh rekeszben való tárolással. BioFresh 
rekeszben való tárolás esetén ráadásul azt ál-
lapították meg, hogy növekszik a gyümölcsök 
és zöldségek vitamintartalma. 

A tökéletes klíma 
A magas páratartalom révén a HydroSafe töké-
letes tárolási körülményeket biztosít a gyümölc-
sök és zöldségek számára. A húsok, halak 
és tejtermékek tárolására pedig a DrySafe-
ben uralkodó szárazabb környezet az ideális.  
A nedvességszabályozó lemez segítségével  
a HydroSafe rekesz nedves klímája igény sze-
rint DrySafe-re, azaz száraz klímára átállítható.

A BioFresh technológia kézzelfogható, hosszan tartó frissességet kínál. A valamivel  
0 °C feletti hőmérséklet és ideális páratartalom együttes fennállása esetén sok élel-
miszer jóval tovább megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket, például a vi-
taminokat és ásványi anyagokat, mint egy hagyományos hűtőrekeszben való táro-
láskor.

BioFresh – 
ínyencek számára
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178

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 232 / 0,634 kWh

Nettó űrtartalom: 234 l (Hűtőrész: 176 l / ebből a BioFresh rész: 67 l / Fagyasztórész: 58 l)

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST

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

ICBN 3366 
Premium

178 178

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 236 / 0,644 kWh

Nettó űrtartalom:  238 l (Hűtőrész: 176 l / ebből a BioFresh rész: 67 l /  

 Fagyasztórész 62 l)

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST

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

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 235 / 0,643 kWh

Nettó űrtartalom: 237 l (Hűtőrész: 175 l / ebből a BioFresh rész: 67 l / 

 Fagyasztórész 62 l)

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST

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

ICBN 3356 
Premium

ICBN 3314 
Comfort

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk BioFresh-sel

A biztonságos és hosszantartó frissességet a Liebherr
NoFrost készülékei professzionális minőségben garan-
tálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfa-
gyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér
mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tud-
nak bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán 
nincs szükség leolvasztásra.

Az állandó vízcsatlakozással ellátott IceMaker 
jégkockakészítővel minden alkalomra a legjobb 
minőségű jégkockák állíthatók elő. Legyen szó akár 
egy hűs italról, vagy egy nagy partiról – a két fiókban 
minden alkalomra elegendő jégkocka áll rendelkezés-
re. A kikapcsolható IceMaker teljesen automatikusan 
gondoskodik a megfelelő utánpótlásról.

A Premium BioFresh készülékekben a BioFresh rekeszeket
a továbbfejlesztett SoftTelescopic-rendszerrel láttuk el. 
Segítségével a rekeszek 90°-os szögben, teljesen kihúz-
hatók. A rendszer nagy előnye, hogy a rekeszek egyen-
letes sebességgel, a becsapódás erejét csökkentve, au-
tomatikusan csukódnak be.

Az elegáns és precíz Premium elektronika és az inno-
vatív Touch kezelési felület biztosítja a választott hőmér-
sékletek pontos betartását. A Touch kezelőfelület finom 
érintésével minden funkció egyszerűen és kényelmesen 
beállítható. A hőmérséklet a MagicEye LCD-kijelzőn  
keresztül könnyen leolvasható.
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk BioFresh-sel Beépíthető hűtőszekrények BioFresh-sel

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó 
becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záró-
dást biztosítva ajtó tárolópolcainak jelentős megterhelt-
sége esetén is. A pántnak hála 30°-nál kisebb szög-
ben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

A Premium GlassLine felszereltségű belső tér minőségi ala-
panyagai és egyedi dizájnja rögtön szemet szúr mindenki-
nek. Az ajtók tárolópolcai kristályszórt biztonsági üveg felü-
letekkel, formatervezett műanyag keretekkel, rozsdamentes 
acél rácsokkal és egy palacktartó polccal vannak kialakít-
va. A felszereltséget a fedéllel ellátott két kivehető, átlátszó 
Variobox teszi teljessé.

A Premium-modellek BioFresh-részében tárolt élelmisze-
reket a rekeszek kihúzásakor az elválasztórészbe integ-
rált LED-lámpa közvetlenül felülről világítja meg. A ter-
mékek így sötétben is jól láthatóak.

A hűtőtér egyenletes megvilágítását a készülék két olda-
lán futó LED-es fényoszlopok biztosítják. A lámpaburko-
lat speciális szatinírozása kellemes, elsőosztályú hangu-
latvilágítást hoz létre. A két fényoszlop karcsú, lágy
formájával harmonikusan illeszkedik a belső térbe. A
fényoszlopok egyúttal az üveglapok kényelmes ki,- és
behelyezését sem gátolják, mivel az üveglapokat már 
az oszlop figyelembevételével gyártották.

178 178

Ajtószerelés / Szegmens: Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: s

Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,442 kWh

Nettó űrtartalom: 261 l (Hűtőrész: 204 l / ebből a BioFresh rész: 67 l / Fagyasztórész: 57 l)

Zajszint: 34 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

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

Ajtószerelés / Szegmens: Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Nettó űrtartalom: 284 l (Hűtőrész: 257 l / ebből a BioFresh rész: 90 l / Fagyasztórész: 27 l)

Zajszint: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST

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

ICBP 3256 
Premium

IKB 3554 
Premium
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Beépíthető hűtőszekrények BioFresh-sel Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

A hűtőtér egyenletes megvilágítását a készülék két olda-
lán futó LED-es fényoszlopok biztosítják. A lámpaburko-
lat speciális szatinírozása kellemes, elsőosztályú hangu-
latvilágítást hoz létre. A két fényoszlop karcsú, lágy
formájával harmonikusan illeszkedik a belső térbe. A
fényoszlopok egyúttal az üveglapok kényelmes ki,- és
behelyezését sem gátolják, mivel az üveglapokat már 
az oszlop figyelembevételével gyártották.

A BioFresh fiókok garantálják a tökéletes tárolási klímát 
a szuperhosszú frissesség érdekében. Alig 0 °C felet-
ti hőmérsékleten és ideális páratartalomnál a gyümölc-
sök, zöldségek, hús, hal- és tejtermékek sokkal hosszabb 
ideig megőrzik egészséges vitamintartalmukat, finom 
aromájukat és étvágygerjesztő kinézetüket, mint a ha-
gyományos hűtőrészben.

Az állandó vízcsatlakozás- sal ellátott IceMaker 
jégkockakészítővel minden alkalomra a legjobb minőségű 
jégkockák állíthatók elő. Legyen szó akár egy hűs italról, 
vagy egy nagy partiról – a két fiókban minden alkalomra 
elegendő jégkocka áll rendelkezésre. A kikapcsolható 
IceMaker teljesen automatikusan gondoskodik a 
megfelelő utánpótlásról.

A teleszkópos sínekre szerelt és kényelmesen kihúzható,
átlátszó gyümölcs-, és zöldségfiókokban a tárolt 
élelmiszerek jól áttekinthetők. A rekeszek 90°-os 
ajtónyitás szögnél kihúzhatók vagy kivehetők.

178 178 178 178

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 133 / 0,363 kWh

Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l / ebből a BioFresh rész: 90 l)

Zajszint: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

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

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 133 / 0,363 kWh

Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l / ebből a BioFresh rész: 90 l) 

Zajszint: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

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

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 226 / 0,617 kWh

Nettó űrtartalom: 249 l (Hűtőrész: 191 l / Fagyasztórész: 58 l)

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

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

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,628 kWh

Nettó űrtartalom: 255 l (Hűtőrész: 193 l / Fagyasztórész: 62 l) 

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

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

IKB 3550  
Premium

IKB 3510  
Comfort

ICN 3366  
Premium

ICN 3356  
Premium
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

A hűtő-fagyasztó kombinációkban lévő DuoCooling
rendszerrel a hőmérséklet, a két teljesen külön szabá-
lyozható hűtőkörnek köszönhetően, a hűtő-, illetve fa-
gyasztórészben egymástól függetlenül, precízen szabá-
lyozható. A DuoCooling rendszer kiküszöböli a hűtő- és
fagyasztórész közti levegőcserét, megszűntetve ezzel
az élelmiszerek illatátvételét és kiszáradását.

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a  
fagyasztott áru deresedését, ezáltal sokkal ritkábban 
van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen 
simák, ezért könnyen tisztíthatók.

A biztonságos és hosszantartó frissességet a Liebherr
NoFrost készülékei professzionális minőségben garantál-
ják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja
és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig 
jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bede-
resedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs szük-
ség leolvasztásra.

A Comfort széria készülékei Comfort-GlassLine üvegfelü-
letekkel rendelkeznek. A konzervek és üvegek tárolására 
szolgáló szintén krisztályszórt, biztonsági üveg felületeket 
itt minőségi műanyag keretek, és rácsok egészítik ki.  
A tojástároló ez esetben is az alapfelszereltség része.

Ajtószerelés / Szegmens: Csúszózsanéros ajtó / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 235 / 0,642 kWh

Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / Fagyasztórész: 80 l)

Zajszint: 39 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

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

Ajtószerelés / Szegmens: Csúszózsanéros ajtó / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 228 / 0,622 kWh

Nettó űrtartalom: 281 l (Hűtőrész: 224 l / Fagyasztórész: 57 l)

Zajszint: 34 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

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

Ajtószerelés / Szegmens: Csúszózsanéros ajtó / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Nettó űrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 194 l / Fagyasztórész: 62 l)

Zajszint: 39 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

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

Ajtószerelés / Szegmens: Csúszózsanéros ajtó / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 224 / 0,611 kWh

Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / Fagyasztórész: 80 l)

Zajszint: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST

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

ICS 3314 
Comfort

ICS 3214 
Comfort

ICUNS 3314 
Comfort

ICUS 3314 
Comfort

178 178 178 178
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk BioFresh-sel

A PremiumPlus sorozat új tagjának belső terét mindkét
oldalon integrált LED fényoszlopokkal szereltük fel. A
lámpaburkolat különleges szatinírozása kellemes, 
elsőosztályú hangulatvilágítást teremt. A fényoszlopok 
kialakítása biztosítja az üvegpolcok változatos elrende-
zését. A felület síkjába süllyesztett LED mennyezetvilágí-
tás biztosítja a belső tér tökéletes megvilágítását.

A biztonságos és hosszantartó frissességet a Liebherr
NoFrost készülékei professzionális minőségben garan-
tálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfa-
gyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér 
mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tud-
nak bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán 
nincs szükség leolvasztásra.

Mindkét BioFresh rekesz jó minőségű teleszkópsíneken
fekszik, így erőkifejtés nélkül mozgatható az optimális 
áttekinthetőség és a legjobb tárolási lehetőség érdeké-
ben. Az oldalsó LED-fényoszlopok tökéletesen megvi-
lágítják a fiókokat. A szokásos használattól függően a 
variálható palacktartó vagy az alatta elhelyezett üveg-
polc használható poharak vagy csészék tárolásához.

Az elegáns és precíz MagicEye vezérlés az innovatív
Touch kezelőfelülettel gondoskodik a kiválasz-
tott hőmérsékletek rendkívül pontos betartásáról a 
hűtőrészben és a fagyasztórészben egyaránt. A 
Touch kezelőfelület finom érintésével minden funkció 
egyszerűen és kényelmesen vezérelhető.

20391 76 203

Ajtószerelés / Szegmens: Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: m

Energiafogyasztás év / 24 h: 410 / 1,121 kWh

Nettó űrtartalom: 471 l (Hűtőrész: 357 l / ebből a BioFresh rész: 68 l / Fagyasztórész: 114 l)

Zajszint: 42 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.): 203,2 / 91,5 / min. 62,5

Ajtóütköző, Jobbra nyíló ajtóval:  -001

Ajtóütköző, Balra nyíló ajtóval:  -617

Ajtószerelés / Szegmens: Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 287 / 0,785 kWh

Nettó űrtartalom: 379 l (Hűtőrész: 276 l / ebből a BioFresh rész: 57 l / Fagyasztórész: 103 l)

Zajszint: 42 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.): 203,2 / 76,2 / min. 61

Ajtóütköző, Jobbra nyíló ajtóval:  -001

Ajtóütköző, Balra nyíló ajtóval:  -617

ECBN 6156 
PremiumPlus

ECBN 5066 
PremiumPlus



1716 17

SBS 70I4 (SIGN 3566 / IKB 3550) 

Integrálható Side-by-Side készülékek Beépíthető fagyasztószekrények

Minden közbenső üveglap és fiók kényelmesen 
kivehető, így az egész belső tér, mint VarioSpace akár 
nagyméretű fagyasztott áru tárolására is alkalmas.

Az energiatakarékos LED-es világítás helytakarékos mó-
don, az átlátszó fagyasztófiókok fölött van elhelyezve.
A hosszú élettartamú LED-ek így jól áttekinthetővé
teszik az élelmiszereket.

178 178

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 241 / 0,660 kWh

Nettó űrtartalom: 209 l (Fagyasztórész: 209 l)

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

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

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 241 / 0,660 kWh

Nettó űrtartalom: 209 l (Fagyasztórész: 209 l)

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

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

SIGN 3566 
Premium

IGN 3556 
Premium
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Pult alá építhető fagyasztók Pult alá építhető hűtőszekrények

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a fa-
gyasztott áru deresedését, ezáltal sokkal ritkábban 
van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen 
simák, ezért könnyen tisztíthatók.

Az extra mélységű palacktárolóban az árut két sorban
lehet tárolni. A magas palackokat például a hátsó sor-
ban, elől pedig konzerveket, vagy kisebb joghurtos po-
harakat helyezhetjük el. A két sort biztonságosan el-
választja egymástól egy végigfutó korlát. Egy eltolható 
palacktámasz pedig biztonságosan a helyükön tartja a 
palackokat.

A UIK 1620 alkalmas Side-by-Side kombináció létreho-
zásához. A kombináció az integrált aláépíthető
fagyasztószekrénnyel UIG 1313 (a hűtőszekrénynek
balra kell állnia) alakítható ki.

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó
becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záró-
dást biztosítva az ajtótároló-polcok jelentős megterhelt-
sége esetén is. A pántnak hála 30°-nál kisebb szög-
ben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

82-87

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható aláépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 148 / 0,404 kWh

Nettó űrtartalom: 96 l (Fagyasztórész: 96 l)

Zajszint: 39 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.): 82-87 / 60 / min. 55

UIG 1323 
Comfort

82-87 82-87

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható aláépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 93 / 0,254 kWh

Nettó űrtartalom: 135 l (Hűtőrész: 135 l)

Zajszint: 39 dB(A)

Klímaosztály: SN-T

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.): 82-87 / 60 / min. 55

Ajtószerelés / Szegmens: 

Fixen rögzített ajtótechnika / Integrálható aláépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: n

Energiafogyasztás év / 24 h: 137 / 0,374 kWh

Nettó űrtartalom: 113 l (Hűtőrész: 97 l / Fagyasztórész: 16 l) 

Zajszint: 39 dB(A)

Klímaosztály: N-ST

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.): 82-87 / 60 / min. 55

UIK 1620 
Comfort

UIK 1424 
Comfort
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Beépíthető bortemperáló hűtőszekrények

A természetes fából, kézzel készült, teleszkópsíneken 
gördülő fapolc ideális a borosüvegek tárolására. Az 
üvegeket egymással szemben helyezve a teljes rakodófe-
lület kihasználható, és akár 38 üveg bor is tárolható.

A Liebherr TipOpen technológia a tökéletes megoldás a  
fogantyú nélküli konyhabútorok rendelkező konyhák számá-
ra. Az üvegajtó finom megérintésekor az ajtó 7 cm-re kinyí-
lik. Ha az ajtót 3 másodperc elteltével nem nyitják ki job-
ban, akkor magától becsukódik, a SoftSystem segítségével.

A Vinidor sorozat készülékei két egymástól elkülönülten 
szabályozható borrekeszt kínálnak. A hőmérséklet mind-
egyik rekesznél rugalmasan beállítható +5 °C és +20 
°C között. A digitális hőmérséklet-kijelzővel ellátott, pre-
cíz elektronikus vezérlés áttekinthető és kényelmes mó-
don kezelhető - a modelltől függően - az érintőgombos 
Touch-elektronika vagy a nyomógombok segítségével.

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó
becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záró-
dást biztosítva az ajtótároló-polcok jelentős megterhelt-
sége esetén is. A pántnak hála 30°-nál kisebb szögben 
nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

122

Ajtószerelés / Szegmens: Süllyesztett / Beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: A

Energiafogyasztás év / 24 h: 155 / 0,423 kWh

Max. bordópalackok 0,75 l: 64 1

Nettó űrtartalom: 184 l

Zajszint: 39 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.): 122,1-122,5 / 56-57 / min. 55

WTEes 2053 
Vinidor

82-87 82-87

Ajtószerelés / Szegmens: Süllyesztett / Aláépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: A

Energiafogyasztás év / 24 h: 144 / 0,392 kWh

Max. bordópalackok 0,75 l: 34 1

Nettó űrtartalom: 94 l

Zajszint: 36 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST

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

Ajtószerelés / Szegmens: Süllyesztett / Aláépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: B

Energiafogyasztás év / 24 h: 196 / 0,535 kWh

Max. bordópalackok 0,75 l: 34 1

Nettó űrtartalom: 94 l

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST

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

UWT 1682 
Vinidor

UWTes 1672 
Vinidor

1 Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
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Pult alá- és beépíthető borhűtők

A stabil, teleszkópsíneken kihúzható fapolcok segít-
ségével az üvegek jól áttekinthetőek és kényelmesen 
elérhetőek. A természetes fából, kézzel készült fapolc
ideális a borosüvegek tárolására. Az üvegeket egymás-
sal szemben helyezve a teljes rakodófelület kihasznál-
ható. A rájuk csiptethető feliratokkal gyorsan és rende-
zetten áttekinthető a borkkínálat.

Az innovatív Touch érintőgombos LCD-kijelző segítsé-
gével a hőmérsékleti zónák könnyedén felügyelhetők. 
A beállított értékekről a digitális hőmérsékletmérő infor-
mál, melyek irányítása egyszerű és kényelmes. A köny-
nyen értelmezhető, kihelyezett funkciógombokkal pedig 
a készülék vezérlése is gyerekjáték.

A Liebherr TipOpen technológia a tökéletes megoldás a  
fogantyú nélküli konyhabútorral rendelkező konyhák számá-
ra. Az üvegajtó finom megérintésekor az ajtó 5 cm-re kinyí-
lik. Ha az ajtót 3 másodperc elteltével nem nyitják ki job-
ban, akkor magától becsukódik, a SoftSystem segítségével.

A Liebherr egyik fontos újdonsága az egyes borhűtő készülé-
kekbe beépített FreshAir aktívszén-szűrő, amely a ventilációs 
csatornára csatlakozva megtisztítja a keringő levegőt és meg-
köti a kellemetlen szagokat, amik befolyásolhatnák a nemes 
borok ízét, zamatát. A kijelzőn elhelyezett értesítési jelzés em-
lékeztet a szűrő cseréjére.

Ajtószerelés / Szegmens: Süllyesztett / Aláépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: A

Energiafogyasztás év / 24 h: 145 / 0,396 kWh

Max. bordópalackok 0,75 l: 46 1

Nettó űrtartalom: 110 l

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST

Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82-87 / 60 / min. 57,5 

Ajtószerelés / Szegmens: Süllyesztett / Beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: A

Energiafogyasztás év / 24 h: 130 / 0,356 kWh

Max. bordópalackok 0,75 l: 18 1

Nettó űrtartalom: 46 l

Zajszint: 32 dB(A)

Klímaosztály: SN

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

Ajtószerelés / Szegmens: Süllyesztett / Beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: m

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

Max. bordópalackok 0,75 l: 18 1

Nettó űrtartalom: 46 l

Zajszint: 34 dB(A)

Klímaosztály: ST

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 45 / 56,0 / min. 55,0 

Ajtószerelés / Szegmens: Süllyesztett / Beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: m

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

Max. bordópalackok 0,75 l: 18 1

Nettó űrtartalom: 46 l

Zajszint: 34 dB(A)

Klímaosztály: ST

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 45 / 56,0 / min. 55,0 

UWKes 1752 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru

WKEgb 582 
GrandCru

WKEgw 582 
GrandCru

82-87 45 45 45

1 Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)




