
A Liebherr cégcsoport Kiemelt ajánlatok
Beépíthető készülékek 

2015 

M
in

d
e
n
 j

o
g
 f

e
n

n
ta

rt
va

. 
P

ri
n

te
d
 i

n
 H

u
n

g
a
ry

 2
0

1
5

.

Széles termékválaszték
A Liebherr cégcsoport a világ egyik legnagyobb építőgép gyártója, 

de felhasználóbarát termékei és szolgáltatásai más területeken 

is kiemelt elismerésnek örvendenek. Ezekhez tartoznak a hűtő- és 

fagyasztókészülékek, bizonyos légiszállítási termékek, valamint 

szerszámgépek és kikötői daruk felszerelései, kiegészítői.

Kiemelkedő vásárlói haszon
Minden kategóriában komplett terméksorozatot kínálunk széles 

választékban. Érett műszaki tartalmuk és elismert minőségük 

révén a Liebherr termékek a mindennapok során a legmagasabb 

használati értéket biztosítják. 

Technológiai fölény
A termékekkel szemben támasztott magas minőségi elvárásokra 

tekintettel a Liebherr számára kiemelkedően fontos, hogy a 

gyártási kompetenciák birtokában legyen. Ezért a legfontosabb 

alkotóelemeket, mint például az építőgépek teljes meghajtó-, és 

vezérlőrendszerét saját maga fejleszti és gyártja. 

Globális és független
A Liebherr családi vállalkozás, melyet Hans Liebherr alapított 

1949-ben. Időközben a vállalkozás egy több mint 130 társaságot 

tömörítő, valamennyi kontinensen jelen lévő, mintegy 39.000 

alkalmazottat foglalkoztató cégcsoporttá növekedett.

Kávé & Hűtő Profi Kft., H-1118 Budapest, Budaörsi út 46.
Tel.: +36 1 248-0095, Fax: +36 1 248-0096

www.khprofi.hu
Minőség, Dizájn és Innováció
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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 

megoldásokkal 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.

BioFresh – bizonyítha
tóan egészségesebb

A BioFresh garantálja a tökéletes klímát a szuperhosszú frissesség érde-

kében. Alig 0°C feletti hőmérsékleten és ideális páratartalomnál a gyümöl-

csök, zöldségek, hús, hal-, és tejtermékek akár háromszor hosszabb ideig 

megőrzik egészséges vitamintartalmukat, finom aromájukat és étvágyger-

jesztő kinézetüket, mint a hagyományos hűtőrészben.

NoFrost – a professzionális,
 mrazení, 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 marad és az élelmiszerek nem tudnak bederesedni.

Tökéletes klíma a
nemes borok számára

A borklíma szekrények ideális feltételeket teremtenek ahhoz, hogy a borok 

nyugodtan érjenek és kifejthessék tökéletes ízüket. A bortemperáló szekré-

nyek lehetővé teszik az optimális élvezetet nyújtó hőmérsékletet. A Vinidor 

készülékek tökéletesen egyesítik mindkét készülék előnyeit.

Kitüntetés
A Liebherr készülékek kiváló termék- és dizájn-minőségét újra és újra 

független intézmények igazolják. Így, a Liebherr márkát a Plus X Awards 

keretében a “2012-es év szakkereskedelmi márkájává” választották. Az 

ICBP 3256 és az IKB 3554 típusok elnyerték a red dot 2013 kitüntetést, 

és ráadásul, mint különösen fogyasztóbarát termékek, mind az 5 értéke-

lési kategóriában elnyerték a “2013-as év konyhai innovációja” elismerést. 

A világon a legrégebbi és legnevesebb dizájn díjat, a Good Design Award 

kitüntetést az ECBN 5066 termékünk kapta meg.

Termékminőség a 
legmagasabb szinten 

Termékeink garantált megbízhatósága érdekében hűtőszekrényeink gyártá-

sánál csak a legjobb minőségű anyagokat és alkatrészeket használjuk fel. 

Már a gyártási folyamatban többször ellenőrizzük minden egyes készülék 

minőségét és működőképességét. A hűtőszekrények állandó továbbfejlesz-

tése, az összes alkotóelem 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.

 
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.

 
Környezetbarát

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

gyasztó készülékek tervezésénél elkezdődik. Cégünk kizárólag jó minőségű 

alkatrészeket épít be készülékeibe a hosszú és biztonságos működés ill. 

az optimális energiafelhasználás érdekében. Minden felhasznált anyagra 

jellemző az újrahasznosíthatóság. A gyártási folyamatoknál törekszünk 

az erőforrások hatékony felhasználására. A hűtőgépek gyártása közben 

természetszerűleg keletkező hőt például fűtési energia formájában visszave-

zetjük. A Liebherr minden gyártóhelye rendelkezik az ISO 9001 nemzetközi 

minőségi szabványok és az ISO 14001 környezetkezelő szabvány szerinti 

tanúsítvánnyal.

Szupertakarékos
A rendkívül hatékony hűtőrendszerekkel kombinált, legkorszerűbb elektro-

nikával a Liebherr minden termékcsoportban vonzó, és a legjobb energia-

hatékonysági osztályokba sorolható, szupertakarékos készülékeket kínál. Az 

újonnan meghatározott A+++ energiahatékonysági osztályban a Liebherr 

készülékek a legmagasabb energiatakarékossági szintet képviselik.

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.

10 alapos ok arra, hogy Liebherr terméket vásároljon

A legszélesebb választék
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A Liebherr-BioFresh termékre szabott tartós-

ságot kínál: Az alacsony nedvességtartalmú 

DrySaferekesz (száraz rekesz) ideális a húsok, 

halak és tejtermékek tárolásához. A gyümölcs és 

zöldség optimálisan eltartható a nagy páratartalmú 

HydroSafe (nedves) rekeszben. Modelltől függően 

az egy, vagy két rekesz szükség szerint átállítható 

Dry-, vagy HydroSafe módba.

BioFresh – ínyencek számára
A korszerű fitnesskonyha számára a frissesség, vitamingazdagság és változatosság a legfontosabb. Minél frissebb az élelmiszer, annál 

értékesebb az egészséges táplálkozás szempontjából. Mindez jó ok volt arra, hogy a Liebherr kifejlessze a BioFresh-technológiát. A BioFresh-

rekeszek garantálják a tökéletes klímát a szuperhosszú frissességhez. Alig 0°C feletti hőmérsékleten és ideális páratartalomnál a gyümöl-

csök, zöldségek, a hús, a hal-, és tejtermékek háromszor hosszabb ideig őrzik meg egészséges vitamintartalmukat, finom aromájukat és 

étvágygerjesztő kinézetüket, mint a hagyományos hűtőrészben.

A BioFresh-rekeszek a páraszabályozó lappal 

igény szerint használhatók Hydro- vagy DrySafe re-

keszként.

A LED technikával szerelt BioFresh világítás 

optimálisan megvilágítja a PremiumPlus modellek 

BioFresh rekeszeit. A LED világítást az oldalfalban, 

a felület síkjába építettük be.

A BioFresh-rekeszeket teleszkópsínekre szerel-

tük és az oldalfal síkjába süllyesztettük. Azok így 

már 90°-os ajtónyitásnál is egyszerűen kihúzhatók 

és kivehetők.

Fejes saláta + 8 nap  Rák + 1 nap   Málna + 2 nap   Articsóka + 7 nap

Szőlő + 17 nap   Sárgarépa + 30 nap  Spárga + 8 nap  Alma + 30 nap

BioFresh – a frissesség bizonyítéka

A BioFresh-rekeszekben az élelmiszerek sokkal hosszabb ideig maradnak frissek, mint a hagyományos zöldséges rekeszben.

A BioFresh témáról még 

többet megtudhat a 

biofresh.liebherr.com oldalon

DrySafe-mód: A húsok és halak, valamint 

tejtermékek hosszútávú tárolására a 

rekesz alacsony páratartalmat biztosít.

HydroSafe-mód: A zöldségek és gyü-

mölcsök hosszútávú tárolásához a ma-

gas páratartalom az ideális. Igény esetén 

a rekeszek könnyen, mindössze egy 

lamella eltolásával, átállíthatók HydroSafe 

vagy DrySafe módba.

BioFresh
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A Premium BioFreshkészülékekben a BioFreshrekeszeket 

SoftTelescopic-rendszerrel láttuk el. Segítségével a 

rekeszek 90°-os szögben, teljesen kihúzhatók. A rend-

szer nagy előnye, hogy a rekszek egyenletes sebesség-

gel, a becsapódás erejét csökkentve, automatikusan 

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 fi nom 

érintésével minden funkció egyszerűen és kényelmesen 

beállítható. A hőmérséklet a MagicEye LCD-kijelzőn 

keresztül könnyen leolvasható.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk BioFresh-sel

Az állandó vízcsatlakozás- sal ellátott IceMaker jég-

kockakészítővel minden alkalomra a legjobb minőségű 

jégkockák állíthatók elő. Legyen szó akár egy hűs italról, 

vagy egy nagy partiról – a két fi ókban minden alkalomra 

elegendő jégkocka áll rendelkezésre. A kikapcsolható 

IceMaker teljesen automatikusan gondoskodik a megfe-

lelő utánpótlásról.

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.

Beépíthető hűtő-fagyasztó 
kombinációk BioFresh-sel

Ajtószerelés

Bruttó / nettó űrtartalom hűtőrész

 ebből BioFresh rész

 Fagyasztórész

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

ICBN 3366  Premium

fixen rögzített ajtótechnika

198 / 176 l

72 / 67 l

81 / 58 l

n

232 / 0,634 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

Beépíthető hűtő-fagyasztó 
kombinációk BioFresh-sel

Ajtószerelés

Bruttó / nettó űrtartalom hűtőrész

 ebből BioFresh rész

 Fagyasztórész

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

ICBN 3356  Premium

fixen rögzített ajtótechnika

198 / 176 l

72 / 67 l

81 / 62 l

n

236 / 0,644 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

ICBN 3314  Comfort

fixen rögzített ajtótechnika

198 / 175 l

72 / 67 l

81 / 62 l

n

235 / 0,643 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

A Premium-sorozat beépíthető hűtő-, fagyasztó kombináci-

óinál a fagyasztó részt is LED-lámpa világítja meg. A fagy-

asztórekeszek fölé helyezett lámpa idális fényviszonyokat 

teremt az átlátszó fi ókokban, és jobb betekintést enged a 

tárolt élelmiszerekre.
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk BioFresh-sel Beépíthető hűtőszekrények BioFresh-sel

Beépíthető hűtő-fagyasztó 
kombinációk BioFresh-sel

Ajtószerelés

Bruttó / nettó űrtartalom hűtőrész

 ebből BioFresh rész

 Fagyasztórész

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

ICBP 3256  Premium

fixen rögzített ajtótechnika

230 / 204 l

72 / 67 l

59 / 57 l

K

162 / 0,442 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

Beépíthető hűtőszekrények 
BioFresh-sel

Ajtószerelés

Bruttó / nettó űrtartalom hűtőrész

 ebből BioFresh rész

 4 – Fagyasztórekesz

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

IKB 3554  Premium

fixen rögzített ajtótechnika

293 / 257 l

98 / 90 l

28 / 27 l

n

230 / 0,630 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

A Premium BioFreshkészülékekben a BioFreshrekesze-

ket a továbbfejlesztett SoftTelescopic-rendszerrel 

láttuk el. Segítségével a rekeszek 90°-os szögben, tel-

jesen kihúzhatók. A rendszer nagy előnye, hogy a rek-

szek egyenletes sebességgel, a becsapódás erejét 

csökkentve, automatikusan csukódnak be.

A hűtőtér egyenletes megvilágítását a készülék két olda-

lán futó LED-es fényoszlopok biztosítják. A lámpabur-

kolat speciális szatinírozása kellemes, elsőosztályú han-

gulatvilágítást 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 fi gyelembevételével gyártották.

A Premium-modellek BioFresh-részében tárolt élelmisze-

reket a rekeszek kihúzásakor az elválasztórészbe integrált 

LED-lámpa közvetlenül felülről világítja meg. A termékek 

így sötétben is jól láthatóak.

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az 

ajtó becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes 

záródást biztosítva ajtó tárolópolcainak jelentős meg-

terheltsége esetén is. A pántnak hála 30°-nál kisebb 

szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.



10 11

178178 178178

Beépíthető hűtőszekrények BioFresh-sel Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

Beépíthető hűtőszekrények 
BioFresh-sel

Ajtószerelés

Bruttó / nettó űrtartalom hűtőrész

 ebből BioFresh rész

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

IKB 3550  Premium

fixen rögzített ajtótechnika

344 / 301 l

99 / 90 l

n

133 / 0,363 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

IKB 3510  Comfort

fixen rögzített ajtótechnika

343 / 301 l

99 / 90 l

n

133 / 0,363 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

Beépíthető hűtő-fagyasztó 
kombinációk

Ajtószerelés

Bruttó / nettó űrtartalom hűtőrész

 Fagyasztórész

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

ICN 3366  Premium

fixen rögzített ajtótechnika

202 / 191 l

81 / 58 l

n

226 / 0,617 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

ICN 3356  Premium

fixen rögzített ajtótechnika

202 / 193 l

81 / 62 l

n

230 / 0,628 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

Az állandó vízcsatlakozás- sal ellátott IceMaker jég-

kockakészítővel minden alkalomra a legjobb minőségű 

jégkockák állíthatók elő. Legyen szó akár egy hűs italról, 

vagy egy nagy partiról – a két fi ókban minden alkalomra 

elegendő jégkocka áll rendelkezésre. A kikapcsolható 

IceMaker teljesen automatikusan gondoskodik a megfe-

lelő utánpótlásról.

A teleszkópos sínekre szerelt és kényelmesen kihúz-

ható, átlátszó gyümölcs-, és zöldségfi ókokban a tárolt 

élelmiszerek jól áttekinthetők. A rekeszek 90°-os ajtó-

nyitás szögnél kihúzhatók vagy kivehetők.

A Premium-modellek BioFresh-részében tárolt élelmisze-

reket a rekeszek kihúzásakor az elválasztórészbe integrált 

LED-lámpa közvetlenül felülről világítja meg. A termékek 

így sötétben is jól láthatóak.

A Premium sorozat beépíthető hűtő-, fagyasztó kombináci-

óinál a fagyasztó részt is LED-lámpa világítja meg. A fagy-

asztórekeszek fölé helyezett lámpa idális fényviszonyokat 

teremt az átlátszó fi ókokban, és jobb betekintést enged a 

tárolt élelmiszerekre.

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az 

ajtó becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes 

záródást biztosítva az ajtótároló-polcok jelentős meg-

terheltsége esetén is. A pántnak hála 30°-nál kisebb 

szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

A tálalásra alkalmas, kivehető VarioBox igény szerint 

állíthatók az ajtó belső oldalán. A fedél felhajtható, vagy 

akár le is vehető.
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

Beépíthető hűtő-fagyasztó 
kombinációk

Ajtószerelés

Bruttó / nettó űrtartalom hűtőrész

 Fagyasztórész

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

ICS 3304  Comfort

csúszózsanéros ajtótechnika

201 / 194 l

83 / 80 l

m

299 / 0,817 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

ICS 3204  Comfort

csúszózsanéros ajtótechnika

232 / 224 l

59 / 57 l

m

290 / 0,792 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

Beépíthető hűtő-fagyasztó 
kombinációk

Ajtószerelés

Bruttó / nettó űrtartalom hűtőrész

 Fagyasztórész

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

ICUNS 3314  Comfort

csúszózsanéros ajtótechnika

201 / 194 l

81 / 62 l

n

230 / 0,630 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

ICUS 3314  Comfort

csúszózsanéros ajtótechnika

201 / 194 l

83 / 80 l

n

224 / 0,611 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

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 tudnak 

bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs 

szükség leolvasztásra.

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a fa-

gyasztott áru deresedé- sét, ezáltal sokkal ritkábban 

van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen 

simák, ezért könnyen tisztíthatók.

Az azonnal átlátható és gyorsan megérthető 

Comfort-elektronika biztosítja a választott hőmér-

sékletek pontos betartását. A beállításokat a 

gombok segítségével könnyen megváltoztatathatjuk. A 

MagicEye-vezérlő segítségével az adatok az LCD-

kijelzőről bármikor leolvashatóak.

A PowerCooling ventilátorral és a hozzá tartozó rend-

szerrel a készülék belső levegője gyorsan lehűthető, így 

a melegen behelyezett termékek lehűtése is gyorsabb. 

Amikor az ajtót kinyitjuk, a ventilátor leáll, így nem fújja 

ki a hideget a készülék. 

A hűtő-fagyasztó kombinációkban lévő DuoCooling 

rendszerrel a hőmérséklet, a két teljesen külön szabá-

lyozható hűtőkörnek köszönhetően, a hűtő-, illetve 

fagyasztórészben egymástól függetlenül, precízen szabá-

lyozható. A DuoCooling rendszer kiküszöböli a hűtő- és 

fagyasztórész közti levegőcserét, megszűntetve ezzel 

az élelmiszerek illatátvételét és kiszáradását.

A Comfort széria készülékei Comfort-GlassLine üveg-

felületekkel rendelkeznek. A konzervek és üvegek tárolá-

sára szolgáló szintén krisztályszórt, biztonságiüveg-

felületeket itt minőségi műanyag keretek, és rácsok egé-

szítik ki. A tojástároló ez esetben is az alapfelszereltség 

része.
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20391 20376

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk BioFresh-sel

Beépíthető hűtő-fagyasztó 
kombinációk BioFresh-sel

Ajtószerelés

Bruttó / nettó űrtartalom hűtőrész

 ebből BioFresh rész

 Fagyasztórész

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

ECBN 6156  PremiumPlus

fixen rögzített ajtótechnika

402 / 357 l

73 / 68 l

183 / 114 l

m

410 / 1,121 kWh

SN-T

203,2 / 91,5 / min. 62,5

2 - DuoCooling

Beépíthető hűtő-fagyasztó 
kombinációk BioFresh-sel

Ajtószerelés

Bruttó / nettó űrtartalom hűtőrész

 ebből BioFresh rész

 Fagyasztórész

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

ECBN 5066  PremiumPlus

fixen rögzített ajtótechnika

314 / 279 l

66 / 60 l

148 / 101 l

n

287 / 0,785 kWh

SN-T

203,2 / 76,2 / min. 61

2 - DuoCooling

001 Jobbra nyíló ajtóval

617 Balra nyíló ajtóval

001 Jobbra nyíló ajtóval

617 Balra nyíló ajtóval

Ajtóütköző Ajtóütköző

Mindkét BioFresh rekesz jó minőségű teleszkópsí-

neken fekszik, így erőkifejtés nélkül mozgatható az 

optimális áttekinthetőség és a legjobb tárolási lehető-

ség érdekében. Az oldalsó LED-fényoszlopok töké-

letesen megvilágítják a fiókokat. A szokásos haszná-

lattól függően a variálható palacktartó vagy az alatta 

elhelyezett üvegpolc használható poharak vagy 

csészék tárolásához.

A PremiumPlus sorozat új tagjának belső terét mindkét 

oldalon integrált LED fényoszlopokkal szereltük fel. A 

lámpaburkolat különleges szati-nírozása kellemes, elsőosz-

tályú hangulatvilágítást teremt. A fényoszlopok kialakítása 

biztosítja az üvegpolcok változatos elrendezését. A felület 

síkjába süllyesztett LED mennyezetvilágítás biztosítja a 

belső tér tökéletes megvilágítását.

Az elegáns és precíz MagicEye vezérlés az innovatív 

Touch kezelőfelülettel gondoskodik a kiválasztott hőmér-

sékletek rendkívül pontos betartásáról a hűtőrészben és 

a fagyasztórészben egyaránt. A Touch kezelőfelület fi nom 

érintésével minden funkció egyszerűen és kényelmesen 

vezérelhető.

A változtatható belső tér GlassLine felszereltséggel 

igazi eleganciát és kiváló minőséget sugároz, és bármi-

kor igazodik az egyéni igényekhez. A különösen erős, 

szatinált rakodófelületek és a masszív alumínium léccel 

ellátott ajtópolcok magassága állítható. Az ajtó polcain 

még a nagyméretű üvegek és kisebb edények is elférnek.
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178178

SBS 70I4 (SIGN 3566 / IKB 3550)

Beépíthető fagyasztószekrények

Beépíthető fagyasztószekrények

Ajtószerelés

Bruttó / nettó

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

Fiókok / ebből kihúzósíneken

SIGN 3566  Premium

fixen rögzített ajtótechnika

248 / 209 l

n

241 / 0,660 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

9 / 5

IGN 3556  Premium

fixen rögzített ajtótechnika

248 / 209 l

n

241 / 0,660 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

8 / 6

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó 

becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záródást 

biztosítva az ajtótároló-polcok jelentős megterheltsége 

esetén is. A pántnak hála 30°-nál kisebb szögben nyitva 

hagyott ajtó automatikusan bezárul.

Az energiatakarékos LEDes világítás helytakarékos 

módon, az átlátszó fagyasztófi ókok fölött van elhelyezve. 

A hosszú élettartamú LED-ek így jól áttekinthetővé 

teszik az élelmiszereket.

Az átlátszó fagyasztórekeszek a teleszkópos síneken 

még erősen megrakodva is könnyen és kényelmesen 

kihúzhatók. Optimális áttekinthetőséget és kiváló tárolási 

lehetőségeket biztosítanak. A FrostSafe rendszer a zárt 

fi ókokkal jobban tartja a hideget a készülékben, és így 

még energiatakarékosabb üzemelést tesz lehetővé.
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82-87 82-877288

Beépíthető fagyasztók Pult alá építhető hűtőszekrények

Beépíthető fagyasztók

Ajtószerelés

Bruttó / nettó

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

IG 1614  Comfort

fixen rögzített ajtótechnika

103 / 100 l

n

159 / 0,434 kWh

SN-T

87,4-89 / 56-57 / min. 55

1

IG 1014  Comfort

fixen rögzített ajtótechnika

76 / 73 l

n

144 / 0,393 kWh

SN-T

71,4-73 / 56-57 / min. 55

1

Pult alá építhető hűtőszekrények

Ajtószerelés

Bruttó / nettó űrtartalom hűtőrész

 4 – Fagyasztórekesz

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

UIK 1620  Comfort

fixen rögzített ajtótechnika

143 / 135 l

n

93 / 0,254 kWh

SN-T

82-87 / 60 / min. 55

1

UIK 1424  Comfort

fixen rögzített ajtótechnika

105 / 97 l

16 / 16 l

n

137 / 0,374 kWh

N-ST

82-87 / 60 / min. 55

1

Az extra mélységű palacktárolóban az árut két sorban 

lehet tárolni. A magas palackokat például a hátsó sorban, 

elől pedig konzerveket, vagy kisebb joghurtos poharakat 

helyezhetjük el. A két sort biztonságosan elválasztja egy-

mástól egy végigmenő korlát. Egy eltolható palacktámasz 

pedig biztonságosan a helyükön tartja a palackokat.

A Comfort széria készülékei Comfort-GlassLine üveg-

felületekkel rendelkeznek. A konzervek és üvegek tárolá-

sára szolgáló szintén krisztályszórt, biztonságiüveg-

felületeket itt minőségi műanyag keretek, és rácsok egé-

szítik ki. A tojástároló ez esetben is az alapfelszereltség 

része.

Az azonnal átlátható és gyorsan megérthető 

Comfort-elektronika biztosítja a választott hőmérsék-

letek pontos betartását. A beállításokat a gombok segít-

ségével könnyen megváltoztatathatjuk. A MagicEye-

vezérlő segítségével az adatok az LCD-kijelzőről bármi-

kor leolvashatóak.

Minden közbenső üveglap és fi ók kényelmesen kivehető, 

így az egész belső tér, mint VarioSpace akár nagymé-

retű fagyasztott áru tárolására is alkalmas.

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a fa-

gyasztott áru deresedé- sét, ezáltal sokkal ritkábban 

van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen 

simák, ezért könnyen tisztíthatók.

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.
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82-87 122
Pult alá építhető fagyasztók

Ajtószerelés

Bruttó / nettó

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Szabályozható hűtőkörök

UIG 1323  Comfort

fixen rögzített ajtótechnika

98 / 96 l

n

148 / 0,404 kWh

SN-T

82-87 / 60 / min. 55

1

Beépíthető bortemperáló 
hűtőszekrények

max. bordópalackok 0,75 l ¹

Bruttó / nettó

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Hőmérsékleti zónák

Hőmérsékleti tartomány

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Ajtó

WTEes 2053  Vinidor

64

195 / 184 l

A

155 / 0,423 kWh

2

+5°C tól +20°C

SN-ST

122,1-122,5 / 56-57 / min. 55

Hőszigetelt üveg nemesacél kerettel

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

Pult alá építhető fagyasztók Beépíthető bortemperáló hűtőszekrények

A természetes fából, kézzel készült, teleszkópsíneken 

gördülő fapolc ideális a borosüvegek tárolására. Az 

üvegeket egymással szemben helyezve a teljes rakodó-

felület kihasználható, és akár 38 üveg bor is tárolható.

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó 

becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes 

záródást biztosítva az ajtótároló-polcok jelentős meg-

terheltsége esetén is. A pántnak hála 30°-nál kisebb 

szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

Minden közbenső üveglap és fi ók kényelmesen kivehető, 

így az egész belső tér, mint VarioSpace akár nagymé-

retű fagyasztott áru tárolására is alkalmas.

A irányítópanelbe épített nagy pontosságú elektronikus 

vezérlőről a hőmérsékleti adatok az üvegajtón kívülről is 

is szabad szemmel leolvashatóak.

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a fa-

gyasztott áru deresedé- sét, ezáltal sokkal ritkábban 

van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen 

simák, ezért könnyen tisztíthatók.

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.
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82-87 82-8782-87 45
Pult alá építhető borhűtők

max. bordópalackok 0,75 l ¹

Bruttó / nettó

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Hőmérsékleti zónák

Hőmérsékleti tartomány

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Ajtó

UWT 1682  Vinidor

34

123 / 94 l

A

144 / 0,392 kWh

2

+5°C tól +20°C

SN-ST

82-87 / 60 / min. 58

Hőszigetelt üvegajtó, fogantyú és keret nélkül

UWTes 1672  Vinidor

34

123 / 94 l

B

196 / 0,535 kWh

2

+5°C tól +20°C

SN-ST

82-87 / 60 / min. 58

Hőszigetelt üveg nemesacél kerettel

Pult alá- és beépíthető borhűtők

max. bordópalackok 0,75 l ¹

Bruttó / nettó

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év / 4 h

Hőmérsékleti zónák

Hőmérsékleti tartomány

Klímaosztály

Beépítési méretek cm-ben (Ma. / Szé. / Mé.)

Ajtó

UWKes 1752  GrandCru

46

135 / 110 l

A

145 / 0,396 kWh

1

+5°C tól +20°C

SN-ST

82-87 / 60 / min. 55

Hőszigetelt üveg nemesacél kerettel

WKEes 553  GrandCru

18

48 / 46 l

A

130 / 0,356 kWh

1

+5°C tól +20°C

SN

45 / 56 / min. 55

Hőszigetelt üveg nemesacél kerettel

A Liebherr TipOpen technológia a tökéletes megoldás 

a fogantyú nélküli konyhabútorok beépítéséhez. Az üveg-

ajtó fi nom megérintésekor az ajtó 7 cm-re kinyílik. Ha az 

ajtót 3 mp elteltével nem nyitják ki jobban, akkor magá-

tól 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, precíz 

elektronikus vezérlés áttekinthető és kényelmes módon 

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 

záródást biztosítva az ajtótároló-polcok jelentős meg-

terheltsége esetén is. A pántnak hála 30°-nál kisebb 

szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

Mindegyik borrekesz változtatható fényerejű és tartósan 

bekapcsolható LED-es világítással rendelkezik, amely 

a belső térben egyenletes megvilágítást biztosít. A 

LED-ek minimálisra csökkentett hőfejlesztésének 

köszönhetően, a borokat akár hosszabb ideig megvilá-

gítva is be lehet mutatni.

A stabil, teleszkópsíneken kihúzható fapolcok segítsé-

gével az üvegek jól áttekinthetőek és kényelmesen 

elérhetőek. A természetes fából, kézzel készült fapolc 

ideális a borosüvegek tárolására. Az üvegeket egymással 

szemben helyezve a teljes rakodófelület kihasználható. 

A rájuk csiptethető feliratokkal gyorsan és rendezetten 

áttekinthető a borkkínálat.

Pult alá építhető borhűtők Pult alá- és beépíthető borhűtők

A bortemperáló hűtőszekrényeket könnyen cserélhető 

FreshAir aktív szénszűrővel láttuk el. A bevezetett 

megszűrt friss levegő biztosítja a levegő optimális 

minőségét.

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




