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Новото измерение 
на свежестта
Висококачествени материали, перфектна до последния детайл обработка, 
комфортни и прецизни сензорни електроники отличават новата програма 
BluPerformance. Компактната интеграция на хладилната технология в цокъла 
на уреда в комбинация с прецизното електронно управление осигуряват 
максимална енергийна ефективност, повече полезен обем и подобрена 
ергономия във фризерното отделение. За свежестта на съхраняваните 
хранителни продукти се грижат BioFresh и BioCool.

С интегрираната нова технология SmartDevice уредите от серията BluPerfor-
mance на Либхер могат да се свързват лесно в мрежа. Така получавате още 
повече сигурност и възможности за обслужване. 

Елегантният и неподвластен на времето дизайн превръща уредите в основен 
акцент в кухнята и гарантира, че те ще доставят радост дълги години всеки ден.
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Удобно за 
потребителя 
мултифункционално 
сензорно  
обслужване

Максимална 
енергийна 
ефективност

SmartHome- 
интеграция

Повече
мощност

Високо-
качествени 
материали

Перфектно 
осветление

Супер 
комфортни

Повече 
свежест
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Иновативна 
хладилна 
технология 
При новите уреди от серията BluPerformance хладилната 
технология е интегрирана компактно в цокъла на уреда. С 
отпадането на кондензатора в задната страна на уреда и 
на ваничката на изпарителя върху компресора се получава 
значително по-голям полезен обем. Уредите, които са 
оборудвани с високоефективни компресори в комбинация с 
разработени нови прецизни електронни управления, са супер 
икономични в консумацията на енергия.

1. Връзка с мрежата чрез щепсела на уреда 

2. Функционално разстояние от стената 
чрез ограничител за отстояние от стената 

3. Инверторен компресор 

4. Вентилатор в цокъла

5. Кондензатор 

6. Ваничка за вода
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Всички уреди на Либхер с надпис SmartDevice могат да бъдат 
оборудвани допълнително със SmartDevice-Box и да бъдат 
регистрирани през портала „MyLiebherr”. Там са на 
разположение услугите SmartHomePlus, SafetyPlus и ServicePlus. 
Чрез WiFi уредите могат лесно да се свържат в SmartHome 
решения. Така уредите от серията BluPerformance вече са  
готови за бъдещето.

Готови за бъдещето 
със SmartDevice
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SmartHomePlus
Изживейте един съвсем нов свят на комуникацията със SmartHomePlus. 
Свързвайки вашия хладилник с портала MyLiebherr можете винаги и 
навсякъде да видите онлайн статуса на уреда, както и да управлявате 
настройките му бързо и лесно в реално време.

SafetyPlus
Заложете на допълнителната сигурност със SafetyPlus. Съобщенията за 
статуса и алармените съобщения, независимо дали по имейл или през 
портала MyLiebherr, гарантират максимална сигурност. Така Вашите 
хранителни продукти винаги се съхраняват при оптимални условия.  
Отнасяме се особено сериозно и към защитата на личните данни и ИТ 
сигурността. Либхер управлява данните на клиентите изключително чрез 
сървъри в собствения си компютърен център.

ServicePlus
Възползвайте се от новите функции и възможности за обслужване със 
ServicePlus. При въпроси за Вашия хладилник или фризер ще можете да се 
свързвате още по-лесно и бързо с нашата сервизна служба. И ако например 
предстои смяна на филтъра, ще бъдете информирани за това предварително 
чрез функцията за напомняне.

Повече информация на адрес  
www.home.myliebherr.com/SmartDevice

Плюсовете на
SmartDevice
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Комбинирани 
хладилник-фризери 
BluPerformance
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Свободностоящи 
хладилници
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Със своя елегантен и неподвластен на времето дизайн 
хладилниците и фризерите на Либхер отговарят и на най-високите 
естетически изисквания. Качеството на дизайна на нашите 
уреди се проявява в избора на висококачествени материали и 
перфектната им обработка. За да бъдат удовлетворени нашите 
високи изисквания по отношение на дизайна, оценяваме всяка 
визия според ползата и удобството за обслужване за нашите 
клиенти.

Елегантен дизайн
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Интегрираният във вратата 7-инчов сензорен дисплей с висока 
резолюция от 800 x 600 пиксела е лесен за обслужване и предоставя 
възможности за индивидуални настройки. Предварително настроените 
програми като например „EnergySaver”, „MaxPerformance”, „Party” или 
„Holiday” предоставят удобство при ежедневното използване на уредите. 
Интегрираните съвети за съхранение показват колко дълго и в коя 
климатична зона хранителните продукти ще запазят най-дълго свежестта 
си иинформира за съдържащите се в тях витамини и минерали.

Мултифункционална 
сензорна електроника
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2,4-инчов 
сензорен дисплей
Интегрираният в блендата зад вратата на уреда 2,4-инчов 
сензорен дисплей е с висока резолюция и контраст и 
благодарение на това може да се вижда оптимално от всеки 
ъгъл. Функциите от менюто могат да се управляват интуитивно и 
удобно. При уредите от серията Comfort сензорният дисплей е 
монохромен, а при уредите от серията Premium е цветен.
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Елегантни стъклени 
рафтове GlassLine
Вътрешното пространство може да се подреди според 
индивидуалните нужди благодарение на рафтовете от лесно за 
почистване закалено стъкло и висококачествените лайстни от 
благородна стомана. Със стъкления рафт с възможност за разделяне 
на две части и пъхването им една под друга се създава място и за  
по-високите съдове.
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Мощно охлаждане с 
PowerCooling
Мощната система PowerCooling осигурява бързото охлаждане 
на прясно поставените продукти и се грижи за равномерната 
температура в цялото вътрешно пространство. При отваряне на 
вратата контактният прекъсвач изключва вентилатора. Така се 
спестява ценна енергия. Интегрираният в корпуса на вентилатора и 
лесно сменяем филтър с активен въглен FreshAir осигурява оптимално 
качество на въздуха.
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Перфектно 
осветление
Светодиодното (LED) осветление с енергийно 
ефективни, мощни и дълготрайни светодиоди е 
интегрирано в тавана на уреда. Това осигурява 
перфектно осветяване на вътрешното пространство. 
При уредите от серията Premium една допълнителна 
лайстна с надпис Liebherr отразява светлината, 
осигурявайки още по-равномерно осветление.
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Светодиодно 
осветление на 
задната стена
При уредите с BioFresh към интегрираното в тавана 
осветление има допълнително в долната част на 
хладилника интегрирано светодиодно осветление, 
насочено нагоре. При отварянето на вратите на 
уредите вътрешното пространство се осветява плавно, 
представяйки оптимално съхраняваните хранителни 
продукти.
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Свежестта има 
едно име: 
BioFresh
BioFresh е технологията за изключително продължително удоволствие 

от запазването на свежестта. При температура от точно 0°C в 

комбинация с идеалната влажност на въздуха много хранителни 

продукти запазват своите здравословни съставки като витамини и 

минерали значително по-дълго, отколкото в нормалното хладилно 

отделение. Чекмеджетата BioFresh при уредите от серията Premium 

имат възможност за цялостно изваждане и прибиране.
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За плодове 
и зеленчуци: 
чекмеджето 
BioCool
Влажността на въздуха е един от най-съществените 

фактори за запазването на качеството на плодовете 

и зеленчуците. Ето защо влажността в чекмеджето 

BioCool може да се регулира. Чекмеджетата Bio-

Cool могат да се изваждат върху интегрираните 

колелца.
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Фризери  
BluPerformance
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Енергийно 
ефективен 
NoFrost
Новите уреди от серията BluPerformance са особено 

икономични в консумацията на електроенергия 

благодарение на високоефективните компресори в 

комбинация с нови прецизни електронни управления. Чрез 

интегрирането на хладилната технология в цокъла на уреда 

полезният обем е увеличен значително. 

За осигуряването на дълготрайна свежест уредите с 

NoFrost предоставят охлаждаща мощност с високо 

качество. Замразяването на продуктите се осъществява чрез 

циркулация на охладен въздух и влажността се отвежда 

навън. Така фризерното пространство никога не се заледява 

и хранителните продукти не се покриват със скреж.
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Показание 
на статуса
При фризерите от серията BluPerformance 

електрониката е интегрирана по протежение на 

вратата. Чрез светодиод на тавана се вижда синя 

светлина, която показва при затворено състояние, 

че уредът работи. С интегрираното светодиодно 

вътрешно осветление се осветяват оптимално всички 

чекмеджета в извадено състояние.
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Чекмеджета
VarioSpace
Системата FrostSafe със затворени от 

всички страни чекмеджета запазва студа 

при отворена врата. Това допринася за 

допълнителна икономия на електроенергия. 

Чекмеджетата на фризерите от серията 

BluPerformance се плъзгат удобно върху 

колелца. Чекмеджетата и междинните 

плотове могат да се изваждат. Така възниква 

VarioSpace – практична система за 

осигуряване на допълнително пространство  

за продуктите.
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