
Свободностоящи
Хладилници & фризери 

2016



02



03

Съдържание

Качество, дизайн и иновации _____________________04

Серията BluPerformance _________________________10

Центрове за свежест ___________________________18

   Комбинирани хладилник-фризери Side-by-Side ____________20

   Комбиниран хладилник-фризер Frenchdoor _______________28

Комбинирани и автоматични хладилник-фризери _____30

Хладилници __________________________________56

Фризери ____________________________________ 74

Уреди за вино ________________________________90

Design & Lifestyle _____________________________106

Аксесоари __________________________________108



04

 

Доказано качество: BioFresh
BioFresh е технологията за изключително дъл-
го удоволствие от свежестта. При темпера-
тура от точно 0°C, съчетана с идеалната 
влажност на въздуха много хранителни про-
дукти запазват своите здравословни състав-
ки като витамини и минерали значително 
по-дълго, отколкото в нормалното хладилно 
отделение. 

Професионално качество
Като специалист в областта на хладилниците 
и фризерите Либхер предлага обширна про-
грама от уреди за професионална употреба. 
В професионалната област се поставят осо-
бено високи изисквания за перфектното съх-
ранение и качеството на хранителните про-
дукти. С Вашия уред на Либхер можете да се 
възползвате от нашата десетилетна компетент-
ност в областта на професионалните уреди.  

Тествано качество
За да можете да разчитате на Вашия хладил-
ник 24 часа дневно и 365 дни годишно, ние 
изпитваме всички компоненти още в стадия 
на разработката за дългогодишната им на-
деждна функция. Преди даден компонент да 
бъде пуснат в производство, като например 
нашите панти на вратите, те трябва да бъдат 
преминат минимум 100 000 цикъла на от-
варяне, което отговаря на използване от над 
15 години.

  

Изпитано качество
Преди опаковането му всеки уред премина-
ва обширно изпитване на качеството. При 
това се тестват всички охладителни, меха-
нични и електронни компоненти. Освен това 
се извършва визуално приемане на качест-
вата на обработката. 

Гарантирано качество
Предоставяме двегодишна гаранция за екс-
плоатационната надеждност и безопасност 
на Вашия уред и гарантираме, че нашите 
продукти нямат дефекти на материалите и 
производствени дефекти.

 
Инверторни компресори
Новите инверторни компресори заедно с 
най-модерната електроника и охладител-
на технология допринасят за особената ико-
номичност на уредите по отношение на 
потреблението на електроенергия. Благода-
рение на ниските обороти те имат минимал-
ни вибрации и са особено тихи. Висока-
та ефективност на компресорите позволява 
бързо охлаждане винаги, когато е необходи-
ма охладителна мощност. 

Повече от 60 години фирма Либхер се е специализирала в произ-
водството на висококачествени и иновативни хладилници и фризери.  
От продуктовата концепция през разработката и производството до 
пазарната реализация на продуктите ние се концентрираме в пред-
лагането на първокласно качество и неподвластен на времето еле-
гантен дизайн. При това реализираме непрекъснато нови продуктови 
идеи за перфектното качество на хранителните продукти.

Качество
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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 проличава в множество детайли: от 
обработката на благородната стомана през избора на 
висококачествени материали до GlassLine оборудването на 
вътрешното пространство и от вътрешната част на вратата.

Дизайн

Дизайн за всяко кухненско пространство
За да можете да се радвате на Вашия уред на Либхер 
през цялото време на ползването му, ние предлагаме 
обширна програма от модели с различен дизайн. Така 
например уредите с класическа благородна стомана, 
елегантно покритие BlackSteel или благородни 
стъклени фасади могат да се интегрират хармонично  
в модерните кухненски и жилищни пространства.

Добър дизайн за всекидневно ползване
Дизайнът и функционалността при Либхер вървят ръка 
за ръка. Така например покритието на вратите от 
благородна стомана е подобрено със SmartSteel, за 
да се избегне отбелязването на отпечатъци от пръсти. 
За да може още отварянето на вратата да Ви доставя 
радост, ергономично оформените дръжки разполагат 
с интегрирана механика за отваряне. Всички 
GlassLine рафтове издържат на натоварване до 25 кг  
и могат да се мият в съдомиялни машини. 

Дизайн на осветлението
Хладилниците и фризерите на Либхер са оборудвани 
с модерно светодиодно (LED) осветление. При 
отварянето на вратата вътрешното пространство се 
осветява равномерно. Светодиодите са издръжливи, 
енергоспестяващи и отдават минимална топлина. 
При това използваме внимателно предварително 
селектирани светодиоди, за да постигнем едно 
хармонично, леко синкаво осветление.

Отличен дизайн
За високото качество на дизайна на нашите продукти 
бяхме отличени с множество международни и 
реномирани награди за дизайн, например red dot,  
iF product design и Good Design.
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1954

Основаване на 
Лихер-Хаусгерете  
в Германия

2004

Приложение 
на иновативно 
светодиодно (LED) 
осветление

2009

SmartSteel

2015

TipOpen за кухня  
без дръжки

2011

Система за 
омекотяване на 
затварянето на 
вратите SoftSystem

2010

DuoCooling – 
независимо 
регулируеми 
охлаждащи кръгове

1966

Въвеждане на 
системата  
FrostSafe

1987

„Край на 
размразяването“ с 
технологията NoFrost

2016

BluPerformace: 
Новото измерение 
на свежестта

1996

Либхер патентова 
технологията BioFresh

1971

Първото електронно 
управление

1993

Преминаване към 
уреди с хладилни 
агенти без флуоро-
въглероди (CFC/HFC)

2013

Нови супер 
енергоспестяващи 
уреди за вграждане

2006

Vinidor с 
регулируеми 
температурни зони

Иновативни идеи
Непрекъснатото усъвършенстване на наши-
те продукти е от особено голямо значение 
за нас. Затова във всички производствени 
бази имаме модерно оборудвани центрове 
за разработка на продуктите с високо ква-
лифицирани сътрудници. Нашата цел е да 
бъдем „най-добрите в нашия бранш”. Бла-
годарение на най-модерната електрони-
ка в съчетание е оптимизираните охлажда-
щи кръгове например уредите на Либхер са 
особено енергоспестяващи.  

Ефективна програма
Голяма част от нашите уреди са с най-до-
брите енергийни класове. А това, че ком-
фортът и спестяването на електроенергия не 
се изключват взаимно, показват множество-
то уреди, които са с още 20 % по-икономич-
ни, отколкото горната гранична стойност на 
енергийния клас A+++.

Иновация за още повече свежест
Модерните хладилници и фризери предлагат 
идеалната климатична зона за почти всички 
хранителни продукти. Наред с класическото 
хладилно отделение с чекмеджето BioCool 
Либхер предлага чекмедже за плодове и зе-
ленчуци с регулируема влажност. Хранител-
ни продукти като месо, риба, млечни проду-
кти, плодове и зеленчуци намират идеалния 
за тях климат в чекмеджетата BioFresh. А фри-
зерното отделение с NoFrost предлага про-
фесионална дългосрочна свежест.  

Впечатляващи до последния детайл
При уредите, оборудвани със сензорни дис-
плеи, всички функции могат да бъдат настрой-
вани лесно и комфортно. За индивидуал-
ното ползване на вътрешното пространство 
GlassLine рафтовете могат да се преместват на 
различна височина. Вътрешната част на вра-
тата и в зависимост от модела – поставката за 
бутилки на вратата или вариативно използва-
емият рафт за бутилки – предлагат практично 
решение за съхранението на напитки. 

Много идеи, които сега са стандарт при хладилниците и фризерите, са 
били реализирани за пръв път от Либхер. Това са например затворе-
ните от всички страни чекмеджета, предотвратяващи излизането на сту-
да при отварянето на вратата, патентованата технология BioFresh или ком-
фортната техника на системата за омекотяване на затварянето на вратите 
SoftSystem.

Иновация
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BluPerformance – 
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 чекмеджетата BioFresh и BioCool.

С интегрираната нова технология SmartDevice уредите от серията 

BluPerformance 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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По-добра енергийна ефективност

Перфектно осветление

Повече мощност

Удобно за потребителя сензорно обслужване

Супер комфортни

Висококачествени материали

Повече свежест

SmartHome-
интеграция
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Мултифункционална 
сензорна електроника

Day-to-Day  
Програмата Day-to-Day е насочена към 
ежедневните нужди. Тя предлага оптимална 
охладителна мощност и ефективност при 
стандартни настройки на температурата за 
хладилното и фризерното отделение.

EnergySaver
Програмата EnergySaver понижава допълни-
телно консумацията на електроенергия, извън 
рамките на стандартните настройки. За да се 
пести електроенергия, температурите в хла-
дилното и във фризерното отделение се пови-
шават минимално. На дисплея се показват и 
други полезни съвети за спестяването на елек-
троенергия, които допринасят за допълнител-
ното намаляване на разходите за ток.

Party
Програмата Party е идеална при 
подготовката на празниците: SuperCool и 
SuperFrost се активират, за да могат да се 
съхраняват и да се охладят за кратко време 
по-големи количества хранителни продукти. 
С таймера за бутилки (Bottle-Timer) могат да 
се охлаждат спонтанно напитки. 

MaxPerformance
Програмата MaxPerformance предоставя на 
уреда максималната охладителна мощност. 
За хладилното и фризерното отделение се 
избират по-ниски температурни настройки.

Holiday
Програмата Holiday намалява до минимум 
консумацията на електроенергия при по-
дълго отсъствие от къщи. Температурата в 
хладилното отделение се регулира на +15°C, 
а във фризерното отделение – на -18°C.

При уредите от серията BLUPerformance със сензорен дисплей 
всички функции могат да се настроят лесно и комфортно чрез 
нежното докосване на панела за обслужване. 7-инчовият цветен 
дисплей с висока резолюция предоставя индивидуални възможности 
за настройка. Предварително настроените програми като например 
„EnergySaver”, „MaxPerformance”, „Party” или „Holiday” съдействат за 
оптималното съхранение на хранителните продукти. 
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SmartDevice
Със SmartDevice на Либхер можете да се възползвате от 
комфорта на интелигентното живеене. Открийте множество-
то предимства от това да управлявате Вашия хладилник или 
фризер по всяко време и от всяко място. Всички уреди на 
Либхер с надпис „SmartDevice” могат да бъдат оборудвани 
много лесно с устройството SmartDeviceBox, а при избрани 
модели това устройство вече е интегрирано. Регистрацията 
се извършва през портала „MyLiebherr”.  
Така подготвяте Вашия нов хладилник за бъдещето.

Тук можете да  
научите още по 
темата SmartDevice.

 SmartHomePlus
Изживейте един съвсем нов свят на 
комуникацията със SmartHomePlus. 
Чрез свързването в мрежа на Вашия 
хладилник с портала MyLiebherr сега 
можете винаги и навсякъде да видите 
онлайн статуса на Вашия уред, както 
и да направите настройките 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, га-
рантират максимална сигурност. Така га-
рантираме, че Вашите хранителни проду-
кти винаги се съхраняват при оптимални 
условия. Отнасяме се особено сериозно 
и към защитата на личните данни и ИТ си-
гурността. Либхер управлява данните на 
клиентите изключително чрез сървъри в 
собствения си компютърен център.

 ServicePlus
Възползвайте се от оптимизираните 
функционални възможности 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.

Предпоставки
• Уредите с възможност за SmartDevice  
 могат да бъдат разпознати по надписа  
 SmartDevice на блендата 
• WLAN с интернет връзка и WLAN  
 устройство и безплатен акаунт в  
 портала MyLiebherr с e-mail адрес,  
 както и съгласие с декларацията за  
 защита на личните данни 
• Функциите за дистанционно  
 управление чрез мобилни крайни  
 устройства изискват интернет връзка  
 (могат да възникнат разходи) 
• Наличните функции могат да  
 варират в зависимост от страната
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Витамини за здравословно хранене
Разбира се, че е от голямо значение 
прясно закупените хранителни продукти 
или продуктите от собствената реколта да 
бъдат съхранявани, за да се запазят по-дълго 
техните витамини и минерали. С малко 
изключения като например доматите срокът 
на годност и свежестта на повечето пресни 
хранителни продукти може да се увеличи 
значително чрез съхранението в чекмеджето 
BioFresh. При плодовете и зеленчуците се 
констатира дори увеличаване на процента 
на витамините.

Перфектният климат
Чекмеджето HydroSafe предлага перфектния 
климат за съхранението на плодовете и 
зеленчуците благодарение на високата си 
влажност на въздуха. 
За съхранението на месо, риба и млечни 
продукти е идеален сухият климат в 
чекмеджето DrySafe. 
Чрез плоскостта за регулиране на 
влажността влажният климат в чекмеджето 
HydroSafe по избор може да се настрои на 
сух климат като в чекмеджето DrySafe.

BioFresh е технологията за изключително продължително удоволствие 
от запазването на свежестта. При температура от точно 0° C в ком-
бинация с идеалната влажност на въздуха много хранителни проду-
кти запазват своите здравословни съставки като витамини и минера-
ли значително по-дълго, отколкото в нормалното хладилно отделение.

Свежестта има 
едно име:  
BioFresh

Още за BioFresh: 
biofresh.liebherr.com
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SBSes 7165
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Центрове за свежест 
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Повърхността SmartSteel намалява 
значително видимостта на отпечатъците от 
пръсти и е особено лесна за почистване. 

Комбинирани хладилник-фризери Side-by-Side

Интегрираната във вратата система 
SoftSystem омекотява движението при 
затварянето на вратата и гарантира 
особено меко затваряне дори и при 
цялостно натоварване на вътрешната част 
на вратата.

Неизискващи поддръжка и енергийно ефек-
тивни: Издръжливите светодиоди се грижат 
за перфектното осветление на вътрешното 
пространство. Благодарение на минимално-
то отдаване на топлина пресните хранителни 
продукти се съхраняват винаги при перфект-
ни условия. Комфортната интеграция гаранти-
ра максималното използване на вътрешното 
пространство – без загуба на полезния обем.

Качество до последния детайл

Посочените детайли от оборудването зависят от модела, описанието важи за съответния модел.
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С ледогенератора (IceMaker) за 
връзка с водопроводната мрежа има на 
разположение кубчета лед с най-добро 
качество за всеки повод.

При технологията NoFrost продуктите се 
замразяват динамично с охладен въздух и 
влажността на въздуха се отвежда навън. По 
този начин фризерното пространство никога 
не се заледява и хранителните продукти не 
могат да се покрият със скреж.

Още за NoFrost: 
nofrost.liebherr.com

BioFresh гарантира перфектния климат за изключително дълга свежест. При температура малко над 
0°C и идеална влажност на въздуха плодовете и зеленчуците, както и месото и рибата запазват своите 
здравословни витамини. 
BioFresh-Plus с отделна електроника предлага още повече гъвкавост: Така за съхранението на риба 
и морски дарове температурата в горното чекмедже може да се понижи до -2°C. Южните плодове 
могат да бъдат идеално съхранявани при температура +6°C и висока влажност на въздуха.

Още за BioFresh: 
biofresh.liebherr.com
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Комбинирани хладилник-фризери Side-by-Side

Качество до последния детайл

Мощната система PowerCooling 
осигурява бързото охлаждане на прясно 
поставените продукти и равномерната 
температура на охлаждане в цялото 
вътрешно пространство. При отваряне на 
вратата контактният прекъсвач на вратата 
изключва вентилатора. Така се спестява 
ценна енергия и се предотвратява 
навлизането на топъл въздух отвън.

Комбинираният хладилник-фризер 
Side-by-Side SBSes 7165 с шест 
климатични зони предоставя редица 
иновативни решения. В отделението за 
темпериране на вино вината могат да се 
съхраняват в двете регулируеми 
независимо една от друга зони между 
+5ºC и +20ºC. 

BioFresh-Plus с отделна електроника 
предлага още повече гъвкавост за 
индивидуалното съхранение на запасите: 
За съхранението на риба и морски 
дарове температурата в горното чекмедже 
може да се промени на -2°C, а за южни 
плодове – на +6°C.

Характерни за серията PremiumPlus са двете 
интегрирани в корпуса светодиодни (LED) 
осветителни колони. В осветителните 
колони от двете страни са използвани 
множество светодиоди, осигуряващи 
равномерно осветяване на хладилното 
пространство. Специалното сатиниране на 
капака на осветителните тела създава 
приятна, първокласна светлинна атмосфера.
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SBSes 7165 
PremiumPlus

Енергиен клас: G
Консумация на енергия годишно / 24 h: 432 / 1,183 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 41
Полезен обем общо: 593 l (хладилно отделение: 476 l от него отделение BioFresh: 110 l от него отделение за вино: 126 l / фризерно отделение: 117 l)
Ниво на шум: 42 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / благородна стомана
Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,2 / 121 / 63

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното/фризерното отделение и 
отделението за вино

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството 
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца 

Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine поставки на вратата с държач за бутилки, кутии VarioBox, 
поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части 
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна колона двустранно
 · Светодиодно (LED) осветление на отделението BioFresh 
 · BioFresh-Plus 
 · 3 BioFresh чекмеджета, изтеглящи се върху телескопични шини,  
3 от които могат да се настроят от Hydro- на DrySafe

Фризерно отделение 4
 · 5 чекмеджета, VarioSpace 
 · Ледогенератор (IceMaker) за връзка с водопроводната мрежа 3/4" 
 · Производство на кубчета лед за 24 h: 0,8 kg 
 · Запаси от кубчета лед: 1,5 kg 

 · Време за съхранение при неизправност: 25 h 
 · Възможност за замразяване за 24 h: 16 kg 
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Отделение за вино
 · 2 отделно регулируеми температурни зони, регулируеми между +5°C до +20°C
 · Врата от тонирано изолационно стъкло с UV защита
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir  

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Рафтове от буково дърво
 · 4 рафта, 2 от които изтеглящи се върху телескопични шини, 2 сгъваеми
 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) осветление

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна стомана с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация 
 · Транспортни дръжки отзад 
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Окачване на вратата вляво несменяемо/вдясно несменяемо

Аксесоари (от страница 108) 
 · 04, 06, 07, 10, 17, 18
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1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

Комбинирани хладилник-фризери Side-by-Side

SBSes 7353 
Premium

Енергиен клас: J ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 385 / 1,053 kWh ¹
Полезен обем общо: 663 l (хладилно отделение: 546 l от него отделение BioFresh: 155 l / фризерно отделение: 117 l)
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / благородна стомана
Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,2 / 121 / 63 ¹

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и фризерното отделение
 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine поставки на вратата с държач за бутилки, кутии VarioBox, 
поставка за яйца

 · 7 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · 2 GlassLine рафта в отделението BioFresh, от които 1 разделящ се на две части
 · Рафт за бутилки, рафт за шампанско
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Светодиодно (LED) осветление на отделението BioFresh
 · 2 BioFresh чекмеджета, изтеглящи се върху телескопични шини,  
двете могат да се настроят вариативно от Hydro- на DrySafe

 · 2 Чекмеджета за плодове и зеленчуци, изтеглящи се върху телескопични шини

Фризерно отделение 4
 · 5 чекмеджета, VarioSpace
 · Ледогенератор (IceMaker) за връзка с водопроводната мрежа 3/4"
 · Производство на кубчета лед за 24 h: 0,8 kg
 · Запаси от кубчета лед: 1,5 kg
 · Време за съхранение при неизправност: 25 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 16 kg

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна стомана с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Окачване на вратата вляво несменяемо/вдясно несменяемо

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 04, 06, 07, 17, 18
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SBSbs 7263 
Premium

Енергиен клас: J ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 344 / 0,941 kWh ¹
Полезен обем общо: 610 l (хладилно отделение: 358 l от него отделение BioFresh: 116 l / фризерно отделение: 252 l)
Ниво на шум: 42 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: BlackSteel със SmartSteel / BlackSteel със SmartSteel
Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,2 / 121 / 63 ¹

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и фризерното отделение
 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine поставки на вратата с държач за бутилки, кутии VarioBox, 
поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 3 BioFresh чекмеджета, изтеглящи се върху телескопични шини,  
2 от които могат да се настроят вариативно от Hydro- на DrySafe

Фризерно отделение 4
 · 9 чекмеджета, VarioSpace
 · Чекмедже за зелени подправки и малки зърнести плодове
 · Ледогенератор (IceMaker) за връзка с водопроводната мрежа 3/4"
 · Производство на кубчета лед за 24 h: 0,8 kg
 · Запаси от кубчета лед: 1,5 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 18 kg
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Окачване на вратата вляво несменяемо/вдясно несменяемо

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 04, 05, 06, 07
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Комбинирани хладилник-фризери Side-by-Side

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

SBS 7253 
Premium

Енергиен клас: J ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 378 / 1,033 kWh ¹
Полезен обем общо: 615 l (хладилно отделение: 358 l от него отделение BioFresh: 116 l / фризерно отделение: 257 l)
Ниво на шум: 42 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,2 / 121 / 63 ¹

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и фризерното отделение
 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine поставки на вратата с държач за бутилки, кутии VarioBox, 
поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно осветление
 · 3 BioFresh чекмеджета, изтеглящи се върху телескопични шини,  
2 от които могат да се настроят вариативно от Hydro- на DrySafe

Фризерно отделение 4
 · 8 чекмеджета, VarioSpace
 · Чекмедже за зелени подправки и малки зърнести плодове
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 43 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 20 kg
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Окачване на вратата вляво несменяемо/вдясно несменяемо

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 05, 06, 07
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SBSesf 7212 
Comfort

Енергиен клас: G
Консумация на енергия годишно / 24 h: 460 / 1,258 kWh
Полезен обем общо: 640 l (хладилно отделение: 383 l / фризерно отделение: 257 l)
Ниво на шум: 42 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,2 / 121 / 63

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Светодиоден (LED) температурен дисплей за хладилното и фризерното 
отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за бутилки, поставка за яйца
 · 7 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) таванно осветление
 · 2 Чекмеджета за плодове и зеленчуци, изтеглящи се върху телескопични шини

Фризерно отделение 4
 · 8 чекмеджета, VarioSpace
 · Чекмедже за зелени подправки и малки зърнести плодове
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 20 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна стомана с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Окачване на вратата вляво несменяемо/вдясно несменяемо

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 05, 06, 07
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Комбиниран хладилник-фризер Frenchdoor

Качество до последния детайл

Светодиодните (LED) осветителни колони, както 
и интегрираното в една равнина с корпуса на 
уреда (LED) таванно осветление се грижат за пър-
вокласното осветяване. Оборудването GlassLine 
може да се нагажда според индивидуалните 
нужди. Изключително здравите, сатинирани раф-
тове и поставки на вратата от закалено трислой-
но стъкло с масивна алуминиева лайстна могат 
да се преместват на различна височина.

С автоматичния ледогенератор (IceMaker) 
има на разположение кубчета лед с 
най-добро качество за всеки повод. 
Интегрираният воден филтър се грижи 
за винаги оптималното качество на 
водата. Необходимата смяна се показва 
в управлението. Благодарение на 
професионалната технология NoFrost 
размразяването не е необходимо повече.

Елегантното и прецизно управление 
MagicEye с иновативно сензорно 
обслужване гарантира точното спазване 
на избраните температури в хладилното и 
във фризерното отделение. Чрез нежното 
докосване на панела за обслужване всички 
функции могат да се настроят лесно и 
удобно.

Чекмеджетата BioFresh могат да се 
изтеглят върху телескопичните шини 
без усилия. Страничното светодиодно 
(LED) осветление осигурява перфектно 
осветяване. В зависимост от нуждите 
вариативно използваемият рафт за 
бутилки или намиращият се под него 
стъклен рафт може да се използва за 
поставянето на съдове или купички.
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CBNes 6256 
PremiumPlus

Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Полезен обем общо: 471 l (хладилно отделение: 357 l от него отделение BioFresh: 68 l / фризерно отделение: 114 l)
Ниво на шум: 43 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана / благородна стомана
Външни размери в см (В/Ш/Д): 203,9 / 91 / 61,5

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и фризерното отделение
 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine поставки на вратата с държач за бутилки
 · 3 GlassLine рафта
 · Вариативно използваеми рафтове за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна колона двустранно  
и светодиодно (LED) таванно осветление

 · Светодиодно (LED) осветление на отделението BioFresh
 · 2 BioFresh чекмеджета, изтеглящи се върху телескопични шини,  
двете могат да се настройват от Hydro- на DrySafe

Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, изтеглящи се върху телескопични шини със  
самостоятелно прибиране

 · Ледогенератор (IceMaker) за връзка с водопроводната мрежа 3/4"
 · Производство на кубчета лед за 24 h: 1,3 kg
 · Запаси от кубчета лед: 2,7 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 51 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 11 kg

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиеви лостови дръжки
 · Вентилация през цокъла
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Окачване на вратата вляво несменяемо/вдясно несменяемо
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Скрита панта на вратата с ограничение на отварянето

Аксесоари (от страница 108)
 · 03, 06, 17, 18
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CBNPes 4858
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Комбинирани и автоматични 
хладилник-фризери
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Различните комбинирани и автоматични хладилник-фризери на Либхер 
предлагат идеалното решение за всяко изискване и за всяка нужда. При 
нашите комбинирани хладилник-фризери можете да решавате например 
между иновации като BioFresh, NoFrost и SmartFrost. Когато сте направили 
основния избор, на Ваше разположение са всички уреди с различни 
размери, цветове и оборудвания.

Общ преглед на нашите 
комбинирани и автоматични 
хладилник-фризери

При температура от малко над 0°C и идеална влажност на въздуха 
плодовете и зеленчуците, както и рибата и млечните продукти запазват своите 
здравословни витамини, деликатния си аромат и апетитния си външен вид 
значително по-дълго, отколкото в традиционното хладилно отделение.

За сигурната и дълготрайна свежест технологията NoFrost предоставя охлади-
телна мощност с професионално качество. Продуктите се замразяват динамич-
но с охладен въздух и влажността се отвежда навън. По този начин фризерното 
пространство никога не се заледява. Размразяването вече не е необходимо.

SmartFrost предоставя повече комфорт: Уредът трябва да се размразява 
по-рядко, тъй като вътрешното пространство и замразените продукти се 
заскрежават по-малко. Освен това гладките вътрешни стени са лесни за 
почистване.
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от страница 42 от страница 51
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Комбинирани и автоматични хладилник-фризери

При технологията NoFrost продуктите се 
замразяват с охладен циркулационен въз-
дух и влагата се отвежда навън. По този на-
чин фризерното пространство никога не се 
заледява и хранителните продукти не се по-
криват със скреж. 

Още за NoFrost: 
nofrost.liebherr.com

Висококачественият цялостен изглед на 
вътрешното пространство се допълва от обо-
рудването GlassLine от закалено трислойно 
стъкло. Рафтовете от сатинирано стъкло с ви-
сококачествени лайстни от благородна сто-
мана са устойчиви на издраскване и лесни 
за почистване. Особена гъвкавост предоста-
вя стъкленият рафт с възможност за разделяне 
на две части и пъхването им една под друга.

Неизискващи поддръжка, спестяващи място 
и енергийно ефективни: издръжливите 
светодиоди се грижат за перфектното 
осветление на вътрешното пространство. 
Благодарение на минималното отдаване 
на топлина пресните хранителни продукти 
се съхраняват винаги при перфектни 
условия.

Чрез технологията SmartFrost силно се 
намалява заскрежаването на вътрешното 
пространство и на замразяваните продукти. 
Размразяването е необходимо по-рядко. 
Вътрешните стени са особено гладки и 
лесни за почистване.

Качество до последния детайл

Посочените детайли от оборудването зависят от модела, описанието важи за съответния модел.
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BioFresh гарантира перфектния климат за изключително дълга свежест. При температура малко над 
0°C и идеална влажност на въздуха плодовете и зеленчуците, както и месото и рибата запазват своите 
здравословни витамини. 
BioFresh-Plus с отделна електроника предлага още повече гъвкавост: Така за съхранението на риба 
и морски дарове температурата в горното чекмедже може да се понижи до -2°C. Южните плодове 
могат да бъдат идеално съхранявани при температура +6°C и висока влажност на въздуха. 

Още за BioFresh: 
biofresh.liebherr.com

Характерни за уредите от серията 
PremiumPlus са двете интегрирани в корпуса 
осветителни колони на моделите с 
BioFresh. В осветителните колони са използ-
вани множество светодиоди, осигуряващи 
равномерно осветяване на хладилното 
пространство. Същевременно осветителните 
колони позволяват вариативно разместване 
на рафтовете от закалено трислойно стъкло.

Пантата на вратата е интегрирана в 
крайната част на вратата и допринася за 
цялостния външен вид на уреда. Освен това 
всички модели от серията BluPerformance 
притежават ограничение на отварянето до 
115°. Така съседните мебели или врати са 
оптимално защитени от повреждания.
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Повърхността SmartSteel намалява 
значително видимостта на отпечатъците от 
пръсти и е особено лесна за почистване 
благодарение на висококачественото 
подобряване на свойствата на 
благородната стомана, като същевременно 
не се издрасква лесно.

Чрез изваждането на чекмеджетата 
от фризерното пространство и на 
намиращите се зад тях междинни 
стъклени плотове се създава VarioSpace 
– практичната система за осигуряване на 
допълнително пространство за по-високите 
продукти.

С ледогенератора (IceMaker) има на 
разположение кубчета лед с най-добро 
качество за всеки повод.

Комбинирани и автоматични хладилник-фризери

С двата независимо регулируеми охлаждащи 
кръга температурата в комбинираните хла-
дилник-фризери може да се регулира точно и 
независимо в хладилното и фризерното отде-
ление със системата DuoCooling. Така не се 
осъществява въздухообмен между хладилника 
и фризера. По този начин се предотвратява 
проникването на миризми и изсушаването на 
съхраняваните хранителни продукти.

Качество до последния детайл

Посочените детайли от оборудването зависят от модела, описанието важи за съответния модел.
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7-инчовият сензорен дисплей с висока 
резолюция предоставя възможности 
за индивидуалната настройка, както и 
предварително настроени програми за 
оптималното съхранение на продуктите. 
SmartDeviceBox дава възможност за  
управлението на уреда и използването на 
допълнителни услуги през компютъра или 
мобилни крайни устройства.

Светодиодното (LED) осветление на 
отделението BioFresh е интегрирано 
в хоризонталния разделителен плот. 
Енергийно ефективните, екологични и 
неизискващи поддръжка светодиоди 
позволяват оптималното осветяване на 
извадените чекмеджета BioFresh.

Цялата охладителна техника на моделите от серията BluPerformance е с минимизирани шумове и е 
позиционирана в цокъла, спестявайки място. Това води до максимална мощност при значително по-голям 
полезен обем и по-висока енергийна ефективност.
1. Връзка с мрежата чрез щепсела на уреда 2. Функционално разстояние от стената и свързване с 
ограничител за отстояние от стената 3. Инверторен компресор 4. Вентилатор в цокъла вкл. абсорбер 5. 
Кондензатор 6. Ваничка за вода
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2,4-инчовият сензорен дисплей с висока 
резолюция и силен контраст е поставен 
зад вратата и позволява една интуитивна 
настройка на температурата. При уредите 
на Либхер с надпис „SmartDevice” 
устройството SmartDeviceBox позволява 
управлението на уредите и използването 
на допълнителни функции през компютър 
или мобилно крайно устройство.

Комфортното самостоятелно прибиране с 
нежно омекотяване на затварянето на 
чекмеджетата BioFresh със SoftTelescopic 
прави практично и сигурно ежедневното 
използване на уредите.

Комбинирани и автоматични хладилник-фризери

Мощната система PowerCooling се грижи 
за бързото охлаждане на съхраняваните про-
дукти и равномерна температура на охлаж-
дане в цялото вътрешно пространство. Инте-
грираният във вентилатора филтър с активен 
въглен FreshAir пречиства въздуха и филтри-
ра неприятните миризми. Функцията за на-
помняне на управлението показва кога тряб-
ва да бъде сменен филтърът. 

Интегрираната във вратата система 
SoftSystem омекотява движението при 
затварянето на вратата и гарантира 
особено меко затваряне дори и при 
цялостно натоварване на вътрешната част 
на вратата.

Качество до последния детайл

Посочените детайли от оборудването зависят от модела, описанието важи за съответния модел.
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Светодиодното (LED) осветление на задната стена на хладилника е интегрирано в задната част 
на хоризонталния разделителен плот. Енергийноефективните, екологични и неизискващи поддръжка 
светодиоди позволяват оптималното осветяване на задната област в хладилното отделение отдолу нагоре 
и по този начин предоставят хомогенна и висококачествена осветителна концепция.

Един практичен детайл от оборудването 
е вариативно използваемият рафт за 
бутилки. В зависимост от навиците при 
ползването на уреда интегрираният стъклен 
плот може да се използва за поставянето на 
съдове и купички.

За бързото охлаждане респ. замразяване 
на прясно поставените продукти функциите 
SuperCool и/или SuperFrost създават по-го-
леми студови резерви. Превключването об-
ратно от +2°C в хладилното респ. -32°C във 
фризерното отделение на първоначалната 
температура се извършва с регулиране на 
времето или според количеството и така до-
принася за пестене на електроенергия. 
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Комбинирани хладилник-фризери

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

BioFresh-Plus с отделна електроника 
предлага още повече гъвкавост: Така 
температурата в горното чекмедже може 
да се понижи до -2°C. 
С настройката DrySafe рибата остава 
свежа още по-дълго време. При +6°C и 
настройка HydroSafe могат да се 
съхраняват идеално южни плодове.

Характерни за уредите от серията 
PremiumPlus са двете интегрирани в 
корпуса осветителни колони на моделите 
с BioFresh. В осветителните колони са 
използвани множество светодиоди, 
осигуряващи равномерно осветяване на 
хладилното пространство. Същевременно 
осветителните колони позволяват 
вариативно разместване на рафтовете от 
закалено трислойно стъкло.

CBNPes 5167 
PremiumPlus

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 304 / 0,832 kWh ¹
Полезен обем общо: 411 l (хладилно отделение: 299 l от него отделение  
BioFresh: 99 l / фризерно отделение: 112 l)
Ниво на шум: 42 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / благородна стомана
Външни размери в см (В/Ш/Д): 202 / 75 / 63 ¹

Управление
 · Управляван с курсор LCD дисплей 
на вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine поставки на 
вратата с държач за бутилки, 
кутии VarioBox, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · BioFresh-Plus
 · 2 BioFresh чекмеджета, изтеглящи 
се върху телескопични шини, двете 
вариативно могат да се настроят 
от Hydro- на DrySafe 

Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, VarioSpace
 · Ледогенератор (IceMaker) за връзка 
с водопроводната мрежа 3/4"

 · Производство на кубчета лед за  
24 h: 1,0 kg

 · Запаси от кубчета лед: 1,5 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 34 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 14 kg

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна 
стомана с интегрирана механика 
за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 04, 06, 17, 18
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CBNesf 5133 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 305 / 0,835 kWh ¹
Полезен обем общо: 421 l (хладилно отделение: 306 l от него отделение 
BioFresh: 107 l / фризерно отделение: 115 l) 
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / сребърно 
Външни размери в см (В/Ш/Д): 202 / 75 / 63 ¹

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника 
с бутони

 · Светодиоден (LED) температурен 
дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · Автоматика SuperFrost,  
с регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 BioFresh чекмеджета, изтеглящи 
се върху телескопични шини, двете 
вариативно могат да се настроят 
от Hydro- на DrySafe

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 30 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 14 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна 
стомана с интегрирана механика 
за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06

CBNPes 3967 
PremiumPlus

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 262 / 0,716 kWh ¹
Полезен обем общо: 321 l (хладилно отделение: 238 l от него отделение 
BioFresh: 80 l / фризерно отделение: 83 l)
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / благородна стомана
Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,1 / 60 / 63 ¹

Управление
 · Управляван с курсор LCD дисплей 
на вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine поставки на 
вратата с държач за бутилки, 
кутии VarioBox, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · BioFresh-Plus
 · 2 BioFresh чекмеджета, изтеглящи 
се върху телескопични шини, двете 
вариативно могат да се настроят 
от Hydro- на DrySafe

Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, VarioSpace
 · Ледогенератор (IceMaker) за връзка 
с водопроводната мрежа 3/4"

 · Производство на кубчета лед за  
24 h: 0,8 kg

 · Запаси от кубчета лед: 1,5 kg
 · Време за съхранение при 
неизправност: 25 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 16 kg

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна 
стомана с интегрирана механика 
за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 04, 06, 07, 17, 18
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Комбинирани хладилник-фризери

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 1,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

CBNPbs 4858 
Premium

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Полезен обем общо: 344 l (хладилно отделение: 243 l от него отделение 
BioFresh: 97 l / фризерно отделение: 101 l)
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: BlackSteel със SmartSteel / BlackSteel със SmartSteel 
Външни размери в см (В/Ш/Д): 201 / 60 / 66,5 ¹

Управление
 · 7" TFT цветен дисплей на вратата, 
сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството

 · Сигнал при неизправност и при 
отворена врата: светлинен и звуков

Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling с филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Premium GlassLine поставки на 
вратата с държач за бутилки, 
кутии VarioBox, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление с функция за плавно 
увеличаване на светлината

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh и в задната стена

 · 2 BioFresh чекмеджета със 
SoftTelescopic, двете вариативно могат 
да се настроят от Hydro- на DrySafe

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, 2 от които изтеглящи 
се върху колелца, VarioSpace

 · Форма за кубчета лед
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 24 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 16 kg

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана 
механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Скрита панта на вратата с 
ограничение на отварянето

Аксесоари (от страница 108)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21, 22

Варианти за цветове/материали:
CBNP 4858 в бяло
CBNPes 4858 в SmartSteel

CBNPgb 4855 
Premium

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Полезен обем общо: 344 l (хладилно отделение: 243 l от него отделение 
BioFresh: 97 l / фризерно отделение: 101 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: черна стъклена предна част / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 201 / 60 / 68,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT цветен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството

 · Сигнал при неизправност и при 
отворена врата: светлинен и звуков

Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling с филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Premium GlassLine поставки на 
вратата с държач за бутилки, 
кутии VarioBox, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление с функция за плавно 
увеличаване на светлината

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh и в задната стена

 · 2 BioFresh чекмеджета със 
SoftTelescopic

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, 2 от които изтеглящи 
се върху колелца, VarioSpace

 · Форма за кубчета лед
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 24 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 16 kg

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · GlassEdition
 · Жлебовидни дръжки с 
интегрирана механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Скрита панта на вратата с 
ограничение на отварянето

Аксесоари (от страница 108)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21, 22

Варианти за цветове/материали:
CBNPgw 4855 с бяла стъклена 
предна част
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CBef 4315 
Comfort

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 175 / 0,478 kWh ¹
Полезен обем общо: 319 l (хладилно отделение: 204 l от него отделение  
BioFresh: 94 l / фризерно отделение: 115 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT монохромен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Автоматика SuperFrost,  
с регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling с филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 2 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Интегриран рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 BioFresh чекмеджета, изтеглящи 
се върху телескопични шини, двете 
вариативно могат да се настроят 
от Hydro- на DrySafe

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 33 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 13 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана 
механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отпред и отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Скрита панта на вратата с 
ограничение на отварянето

Аксесоари (от страница 108)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21, 22

Варианти за цветове/материали:
CB 4315 в бяло

CBN 4815 
Comfort

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Полезен обем общо: 343 l (хладилно отделение: 242 l от него отделение  
BioFresh: 94 l / фризерно отделение: 101 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 201 / 60 / 66,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT монохромен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Автоматика SuperFrost,  
с регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling с филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Интегриран рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 BioFresh чекмеджета, изтеглящи 
се върху телескопични шини, двете 
вариативно могат да се настроят 
от Hydro- на DrySafe

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 24 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 16 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Лостови дръжки с интегрирана 
механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отпред и отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Скрита панта на вратата с 
ограничение на отварянето

Аксесоари (от страница 108)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21, 22

Варианти за цветове/материали:
CBNef 4815 с предна част от 
благородна стомана
CBNbs 4815 в BlackSteel
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Комбинирани хладилник-фризери

CN 5113 
Comfort

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 371 / 1,016 kWh
Полезен обем общо: 453 l (хладилно отделение: 338 l / фризерно отделение: 115 l)
Ниво на шум: 42 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 202 / 75 / 63

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника 
с бутони

 · Светодиоден (LED) температурен 
дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · Автоматика SuperFrost,  
с регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци върху колелца

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 30 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 14 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки с интегрирана 
механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06

Варианти за цветове/материали:
CNesf 5113 с предна част от 
благородна стомана

CNesf 5123 
Comfort

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 371 / 1,016 kWh
Полезен обем общо: 448 l (хладилно отделение: 336 l / фризерно отделение: 112 l)
Ниво на шум: 42 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 202 / 75 / 63

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника 
с бутони

 · Светодиоден (LED) температурен 
дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · Автоматика SuperFrost,  
с регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци върху колелца

Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, VarioSpace
 · Ледогенератор (IceMaker) с 
резервоар за вода

 · Производство на кубчета лед за  
24 h: 1,0 kg

 · Запаси от кубчета лед: 1,5 kg
 · Време за съхранение при 
неизправност: 30 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 14 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна 
стомана с интегрирана механика 
за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06
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1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

CNbs 4015 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Полезен обем общо: 356 l (Хладилно отделение: 269 l / Фризерно отделение: 87 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: BlackSteel със SmartSteel / BlackSteel със SmartSteel
Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT монохромен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Автоматика SuperFrost, с 
регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци върху колелца

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 18 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 11 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана 
механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отпред и отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06, 07, 22

CNef 4005 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Полезен обем общо: 356 l (Хладилно отделение: 269 l / Фризерно отделение: 87 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: Благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT монохромен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Автоматика SuperFrost, с 
регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци върху колелца

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 18 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 11 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана 
механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отпред и отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06, 07, 22

Варианти за цветове/материали:
CN 4005 в бяло
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Комбинирани хладилник-фризери

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

При технологията NoFrost продуктите се 
замразяват с охладен циркулационен 
въздух и влажността на въздуха се отвежда 
навън. По този начин фризерното 
пространство никога не се заледява и 
хранителните продукти не се покриват със 
скреж.

С двата напълно независимо регулируеми ох-
лаждащи кръга температурата в комбинира-
ните хладилник-фризери може да се регулира 
точно и независимо в хладилното и фризерно-
то отделение със системата DuoCooling. Ос-
вен това със системата DuoCooling не се осъ-
ществява въздухообмен между хладилното и 
фризерното отделение. По този начин се предо-
твратява проникването на миризми и изсушава-
нето на съхраняваните хранителни продукти.

CNef 3505 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 237 / 0,648 kWh ¹
Полезен обем общо: 308 l (хладилно отделение: 221 l / фризерно отделение: 87 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: Благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT монохромен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Автоматика SuperFrost, с 
регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци върху колелца

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 18 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 11 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана 
механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отпред и отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06, 07, 22

Варианти за цветове/материали:
CN 3505 в бяло
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Cef 3825 
Comfort

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Полезен обем общо: 312 l (хладилно отделение: 224 l / фризерно отделение: 88 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT монохромен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Автоматика SuperFrost, с 
регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 29 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 12 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана 
механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отпред и отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06, 07, 22

Варианти за цветове/материали:
C 3825 в бяло

CUef 4015 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 229 / 0,627 kWh ¹
Полезен обем общо: 358 l (хладилно отделение: 270 l / фризерно отделение: 88 l)
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT монохромен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей 
за хладилното отделение

 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 1
 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Автоматика SuperFrost, с 
регулиране на времето

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 28 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 7 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана 
механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отпред и отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06, 07, 22

Варианти за цветове/материали:
CU 4015 в бяло
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Комбинирани и автоматични хладилник-фризери

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

Cbs 3425 
Comfort

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 143 / 0,391 kWh ¹
Полезен обем общо: 272 l (хладилно отделение: 184 l / фризерно отделение: 88 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: BlackSteel със SmartSteel / BlackSteel със SmartSteel
Външни размери в см (В/Ш/Д): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT монохромен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Автоматика SuperFrost,  
с регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 29 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 12 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана 
механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отпред и отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06, 07, 22

Варианти за цветове/материали:
Cef 3425 с предна част от 
благородна стомана
C 3425 в бяло

CUef 3515 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 216 / 0,590 kWh ¹
Полезен обем общо: 310 l (хладилно отделение: 222 l / фризерно отделение: 88 l)
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT монохромен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей 
за хладилното отделение

 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 1
 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Автоматика SuperFrost,  
с регулиране на времето

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 30 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 7 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана 
механика за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отпред и отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06, 07, 22

Варианти за цветове/материали:
CU 3515 в бяло
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CUef 3311

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Полезен обем общо: 294 l (хладилно отделение: 210 l / фризерно отделение: 84 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 181,2 / 55 / 63 ¹

Управление
 · Механично управление във 
вътрешното пространство, 
въртящо се копче

 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 1
 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 27 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 4 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна 
стомана с интегрирана механика 
за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06

Варианти за цветове/материали:
CU 3311 в бяло

CUef 2811

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹
Полезен обем общо: 263 l (хладилно отделение: 210 l / фризерно отделение: 53 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: Благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 161,2 / 55 / 63 ¹

Управление
 · Механично управление във 
вътрешното пространство, 
въртящо се копче

 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 1
 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 25 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 4 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна 
стомана с интегрирана механика 
за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06

Варианти за цветове/материали:
CUsl 2811 във фино сребро
CU 2811 в бяло
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Автоматични хладилник-фризери

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

CUfr 3311

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Полезен обем общо: 294 l (хладилно отделение: 210 l / 
фризерно отделение: 84 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: цвят FireRed / цвят FireRed
Външни размери в см (В/Ш/Д): 181,2 / 55 / 63 ¹

Управление
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче

 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 1
 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, 
поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 27 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана механика за 
отваряне

 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06

CUwb 3311

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Полезен обем общо: 294 l (хладилно отделение: 210 l / 
фризерно отделение: 84 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: цвят WaterBlue / цвят WaterBlue
Външни размери в см (В/Ш/Д): 181,2 / 55 / 63 ¹

Управление
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче

 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 1
 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, 
поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 27 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана механика за 
отваряне

 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06

CUag 3311

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Полезен обем общо: 294 l (хладилно отделение: 210 l / 
фризерно отделение: 84 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: цвят AvocadoGreen / цвят 
AvocadoGreen
Външни размери в см (В/Ш/Д): 181,2 / 55 / 63 ¹

Управление
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче

 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 1
 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, 
поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 27 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Алуминиеви дръжки с интегрирана механика за 
отваряне

 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06
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Автоматични хладилник-фризери

Качество до последния детайл

В 4-звездната фризерна камера 
пресните хранителни продукти могат да се 
замразяват и да се съхраняват дългосрочно. 
Температурите от -18 °C и по-ниски 
гарантират щадящо съхранение на 
хранителните запаси, запазващо техните 
витамини и минерали.

Елегантното оборудване GlassLine е 
нечупливо, не се издрасква и се почиства 
лесно. Плотовете са от сатинирано 
закалено трислойно стъкло. Хармоничната 
картина се завършва от атрактивното 
обкантване от благородна стомана.

Оборудването Premium-GlassLine 
впечатлява с благородния си дизайн и 
използваните висококачествени материали. 
Поставките на вратата разполагат със 
сатиниран стъклен плот, съвършени по 
форма пластмасови странични профили, 
лайстни от благородна стомана и рафт за 
бутилки.

Електрониката на уредите Comfort 
гарантира точното спазване на избраната 
температура. В MagicEye със светодиоди 
се показва температурата в хладилното 
отделение. С автоматиката SuperFrost 
хранителните продукти се замразяват, 
запазвайки своите витамини.
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1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm. 
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

CTNes 4753 
Premium

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 339 / 0,928 kWh
Полезен обем общо: 413 l (хладилно отделение: 329 l / фризерно отделение: 84 l)
Ниво на шум: 43 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / благородна стомана
Външни размери в см (В/Ш/Д): 186 / 75 / 63

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника 
с бутони

 · Светодиоден (LED) температурен 
дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 2
 · Автоматика SuperFrost,  
с регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine поставки на 
вратата с държач за бутилки, 
кутии VarioBox, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и 
зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 24 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 11 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна 
стомана с интегрирана механика 
за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 17, 18

CTNesf 3223 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 213 / 0,582 kWh ¹
Полезен обем общо: 273 l (хладилно отделение: 213 l / фризерно отделение: 60 l)
Ниво на шум: 43 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 176,1 / 60 / 63 ¹

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника 
с бутони

 · Светодиоден (LED) температурен 
дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 2
 · Автоматика SuperFrost,  
с регулиране на времето

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и 
зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 20 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 8 kg

 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна 
стомана с интегрирана механика 
за отваряне

 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06

Варианти за цветове/материали:
CTN 3223 в бяло
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Автоматични хладилник-фризери

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

CTPesf 3316 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 211 / 0,577 kWh ¹
Полезен обем общо: 307 l (хладилно отделение: 232 l / фризерно отделение: 75 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / сребърно 
Външни размери в см (В/Ш/Д): 176,1 / 60 / 63 ¹

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното отделение
 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 1
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, поставка за яйца
 · 5 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 6 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостови дръжки от благородна стомана с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06

Варианти за цветове/материали:
CTP 3316 в бяло

CTP 2921 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 201 / 0,549 kWh ¹
Полезен обем общо: 268 l (хладилно отделение: 216 l / фризерно отделение: 52 l)
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 157,1 / 55 / 63 ¹

Управление
 · Механично управление във вътрешното пространство, въртящо се копче
 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 1

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, поставка за яйца
 · 4 GlassLine рафта
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Жлебовидни дръжки
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06

Варианти за цветове/материали:
CTPsl 2921 в сребърно
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CTPsl 2521 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 187 / 0,510 kWh ¹
Полезен обем общо: 231 l (хладилно отделение: 187 l / фризерно отделение: 44 l)
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: сребърно / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 140,1 / 55 / 63 ¹

Управление
 · Механично управление във вътрешното пространство, въртящо се копче
 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 1

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, поставка за яйца
 · 3 GlassLine рафта
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 22 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Жлебовидни дръжки
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06

Варианти за цветове/материали:
CTP 2521 в бяло

CTPsl 2121 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹
Полезен обем общо: 195 l (хладилно отделение: 151 l / фризерно отделение: 44 l)
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: сребърно / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 124,1 / 55 / 63 ¹

Управление
 · Механично управление във вътрешното пространство, въртящо се копче
 · Регулируеми охлаждащи кръгове: 1

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, поставка за яйца
 · 3 GlassLine рафта
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 22 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Жлебовидни дръжки
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02, 06

Варианти за цветове/материали:
CTP 2121 в бяло
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Хладилници
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Хладилниците на Либхер се отличават с впечатляваща технология, 
запазваща свежестта на продуктите. Обширните възможности се 
простират от класическото чекмедже за плодове и зеленчуци през 
чекмеджето BioCool с регулируема влажност на въздуха до BioFresh, 
осигуряващо изключително дълга свежест. Независимо дали става дума 
за голям или за малък хладилник: Обширният асортимент на Либхер 
предлага правилния уред за всяко изискване и за всяка нужда.

Общ преглед на нашите хладилници

При температура от малко над 0°C и идеална влажност на въздуха плодовете 
и зеленчуците, както и месото, рибата и млечните продукти запазват своите 
здравословни витамини, деликатния си аромат и апетитния си външен вид 
значително по-дълго време, отколкото в традиционното хладилно отделение.

Влажността на въздуха е съществен фактор за свежестта на плодовете 
и зеленчуците. Ето защо в чекмеджето BioCool тя може да се нагоди към 
нуждите на хранителните продукти.
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Хладилници

Малки хладилници

от страница 68

от страница 62

от страница 64 от страница 64
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Колкото по-свежи са хранителните продукти, толкова по-ценни са те за здравословното хранене. Тъй като из-
теглящите се върху телескопични шини чекмеджета BioFresh гарантират перфектния климат за още повече 
свежест. При температура от малко над 0°C и идеална влажност на въздуха плодовете и зеленчуците, как-
то и месото, рибата и млечните продукти запазват своите здравословни витамини, деликатния си аромат и 
апетитния си външен вид значително по-дълго време, отколкото в традиционното хладилно отделение.

Хладилници

Чекмеджето BioCool-Box позволява регулиране на влажността в хладилното отделение, за да се 
запази по-дълго свежестта на плодовете и зеленчуците. За по-добра прегледност и удобство при 
обслужване то се изтегля върху висококачествени телескопични шини. Регулирането на влажността се 
извършва чрез плъзгач.

Качество до последния детайл

Посочените детайли от оборудването зависят от модела, описанието важи за съответния модел.
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Мощната система PowerCooling се грижи 
за бързото охлаждане на съхраняваните про-
дукти и създава равномерна температура на 
охлаждане в цялото вътрешно пространство. 
Интегрираният във вентилатора филтър с ак-
тивен въглен FreshAir пречиства циркулира-
щия въздух и филтрира неприятните миризми. 
Функцията за напомняне на управлението по-
казва кога трябва да бъде сменен филтърът. 

Интегрираната във вратата система 
SoftSystem омекотява движението при 
затварянето на вратата и гарантира 
особено меко затваряне дори и при 
цялостно натоварване на вътрешната част 
на вратата.

2,4-инчовият цветен дисплей със сензорна 
електроника, висока резолюция и силен 
контраст е поставен зад вратата и позволява 
интуитивна настройка на температурата. 
Устройството SmartDeviceBox позволява 
управлението на уредите и използването на 
допълнителни услуги като например функции 
за аларма и напомняне, през мобилни 
крайни устройства.

Интегрираните двустранно в корпуса 
светодиодни (LED) осветителни колони 
осигуряват равномерно осветяване на 
хладилното пространство. Специалното 
сатиниране на капака на осветителните 
тела създава приятна, първокласна 
светлинна атмосфера.
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Хладилници

Светодиодното (LED) осветление на задната стена на вътрешното пространство е интегрирано в 
задната част на хоризонталния разделителен плот. Енергийно ефективните, екологични и неизискващи 
поддръжка светодиоди позволяват оптималното осветяване на задната област в хладилното отделение 
отдолу нагоре и по този начин предоставят една хомогенна и висококачествена осветителна концепция.

Качество до последния детайл

Посочените детайли от оборудването зависят от модела, описанието важи за съответния модел.
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Рафтовете GlassLine от закалено трислойно 
стъкло могат да се разместват на различна 
височина в зависимост от индивидуалните 
нужди. Те са устойчиви на счупване и 
надраскване и са лесни за почистване. 
Благодарение на един рафт, разделящ се на 
две части с възможност за пъхването им една 
под друга, бързо може да се направи място 
дори и за по-високи съдове.

Практичното чекмедже VarioSafe 
предлага удобство и създава ред. 
Оптималното място за по-малки опаковки, 
тубички и бурканчета. За поставянето 
на по-високи продукти е налице втора 
височина за пъхване на чекмеджето 
VarioSafe.

Цялата охладителна техника на моделите от серията BluPerformance е с минимизирани шумове и е 
позиционирана в цокъла, спестявайки място. Това води до максимална мощност при значително по-голям 
полезен обем и по-висока енергийна ефективност. 
1. Връзка с мрежата чрез щепсела на уреда 2. Функционално разстояние от стената и свързване с 
ограничител за отстояние от стената 3. Инверторен компресор 4. Вентилатор в цокъла вкл. абсорбер 5. 
Кондензатор 6. Ваничка за вода
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Хладилници

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 1,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.. 

KBPes 4354 
Premium

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Полезен обем общо: 338 l (хладилно отделение: 314 l от него отделение  
BioFresh: 133 l / фризерно отделение: 24 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / благородна 
стомана със SmartSteel
Външни размери в см (В/Ш/Д): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT цветен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей 
за хладилното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling с филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Premium GlassLine поставки на 
вратата с държач за бутилки, 
кутии VarioBox, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · VarioSafe
 · Вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · Светодиодно (LED) осветление на 
задната стена

 · 3 BioFresh чекмеджета със SoftTelescopic, 
2 от които вариативно могат да се 
настроят от Hydro- на DrySafe

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 12 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 2 kg

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана
 · механика за отваряне
 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Скрита панта на вратата с 
ограничение на отварянето

Аксесоари (от страница 108)
 · 01, 02, 06, 10, 19, 20, 21, 22

Варианти за цветове/материали:
KBP 4354 в бяло

KBPgb 4354 
Premium

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Полезен обем общо: 338 l (хладилно отделение: 314 l от него отделение  
BioFresh: 133 l / фризерно отделение: 24 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: черна стъклена предна част / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 185 / 60 / 68,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT цветен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей 
за хладилното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling с филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Premium GlassLine поставки на 
вратата с държач за бутилки, 
кутии VarioBox, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · VarioSafe
 · Вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · Светодиодно (LED) осветление на 
задната стена

 · 3 BioFresh чекмеджета със SoftTelescopic, 
2 от които вариативно могат да се 
настроят от Hydro- на DrySafe

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при 
неизправност: 12 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 2 kg

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Жлебовидна дръжка с интегрирана
 · механика за отваряне
 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Скрита панта на вратата с 
ограничение на отварянето

Аксесоари (от страница 108)
 · 01, 02, 06, 10, 19, 20, 21, 22

Варианти за цветове/материали:
KBPgw 4354 с бяла стъклена 
предна част
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KBbs 4350 
Premium

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹
Полезен обем общо: 367 l (хладилно отделение: 367 l от него отделение 
BioFresh: 133 l)
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: BlackSteel със SmartSteel / BlackSteel със SmartSteel
Външни размери в см (В/Ш/Д): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT цветен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей 
за хладилното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling с филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Premium GlassLine поставки на 
вратата с държач за бутилки, 
кутии VarioBox, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · VarioSafe
 · Вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление с функция за плавно 
увеличаване на светлината

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · Светодиодно (LED) осветление на 
задната стена

 · 3 BioFresh чекмеджета със SoftTelescopic, 
2 от които вариативно могат да се 
настроят от Hydro- на DrySafe

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана
 · механика за отваряне
 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Скрита панта на вратата с 
ограничение на отварянето

Аксесоари (от страница 108)
 · 01, 02, 10, 19, 20, 21, 22

KBef 4310 
Comfort

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹
Полезен обем общо: 366 l (хладилно отделение: 366 l от него отделение 
BioFresh: 133 l) 
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: Благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT монохромен дисплей зад 
вратата, електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей 
за хладилното отделение

 · SmartDeviceBox: като опционален 
аксесоар

 · SuperCool автоматика с оставащо 
време на работа

 · Сигнал при неизправност: 
светлинен и звуков

 · Аларма за вратата: светлинна и 
звукова

Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling с филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Comfort GlassLine рафтове с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 
разделящ се на две части

 · Интегриран рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно 
осветление

 · 3 BioFresh чекмеджета, изтеглящи 
се върху телескопични шини, 2 от 
които вариативно могат да се 
настроят от Hydro- на DrySafe

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана
 · механика за отваряне
 · Възможност за вграждане 
благодарение на фронталната 
вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред, транспортни 
колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Скрита панта на вратата с 
ограничение на отварянето

Аксесоари (от страница 108)
 · 01, 02, 10, 19, 20, 21, 22

Варианти за цветове/материали:
KB 4310 в бяло
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Хладилници

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm, а при уредите от серията BluPerformance – с 
около 1,5 cm. Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

KPef 4350 
Premium

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 63 / 0,171 kWh ¹
Полезен обем общо: 390 l 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: благородна стомана със SmartSteel / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управление
 · 2,4" TFT цветен дисплей зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · SmartDeviceBox: като опционален аксесоар
 · SuperCool автоматика с оставащо време на работа
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Аларма за вратата: светлинна и звукова

Хладилно отделение
 · PowerCooling с филтър с активен въглен FreshAir
 · Premium GlassLine поставки на вратата с държач за бутилки, кутии VarioBox, 
поставка за яйца

 · 6 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · VarioSafe
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) таванно осветление с функция за плавно увеличаване на 
светлината

 · 2 чекмеджета BioCool на телескопични шини

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Скрита панта на вратата с ограничение на отварянето

Аксесоари (от страница 108)
 · 01, 02, 10, 19, 20, 21, 22

K 3130 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 109 / 0,296 kWh ¹
Полезен обем общо: 297 l
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 144,7 / 60 / 63 ¹

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Графично показание на температурата
 · Автоматика SuperCool

Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, поставка за яйца
 · 6 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02
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Ksl 2814 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 178 / 0,485 kWh ¹
Полезен обем общо: 250 l (хладилно отделение: 229 l / фризерно отделение: 21 l)
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: сребърно / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 140,2 / 55 / 63 ¹

Управление
 · Механично управление във вътрешното пространство, въртящо се копче
 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, поставка за яйца
 · 5 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 15 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 ·  Лостова дръжка от благородна стомана с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02

K 2814 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 178 / 0,485 kWh ¹
Полезен обем общо: 250 l (хладилно отделение: 229 l / фризерно отделение: 21 l)
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 140,2 / 55 / 63 ¹

Управление
 · Механично управление във вътрешното пространство, въртящо се копче
 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, поставка за яйца
 · 5 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 15 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Ергономична лостова дръжка
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 02
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Малки хладилници

Електрониката на гарантира точното спазване на избраната температура. Дигиталният дисплей в 
управлението MagicEye информира с един поглед за температурата във фризерното пространство с 
точност до градус.
Функцията SuperCool понижава температурата на охлаждане на до +2°C – идеална за бързото 
охлаждане на прясно поставените хранителни продукти.

Рафтовете GlassLine от закалено трислойно 
стъкло могат да се разместват на различна 
височина в зависимост от индивидуалните 
нужди. Те са устойчиви на счупване и 
надраскване и са лесни за почистване. 
Благодарение на един рафт, разделящ се 
на две части с възможност за пъхването им 
една под друга, бързо може да се направи 
място дори и за по-високи съдове.

Лостовите дръжки са поставени 
ергономично на съответната височина на 
вратата, осигурявайки оптимален комфорт 
при отваряне. 
Малките уреди с механично управление 
разполагат със свалящ се горен плот. 
Така уредът безпроблемно може да се 
интегрира под вече съществуващ работен 
плот.

Качество до последния детайл

Посочените детайли от оборудването зависят от модела, описанието важи за съответния модел.
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От вътрешната част на вратата с 
висококачествени поставки GlassLine 
могат да се поставят удобно дори 1,5- 
литрови бутилки. Преместващият се 
държач за бутилки и консерви осигурява 
сигурното им странично придържане.

В 4-звездната фризерна камера пресните хранителни продукти могат да се замразяват и да се 
съхраняват дългосрочно. Температурите от -18 °C и по-ниски гарантират едно щадящо съхранение на 
хранителните запаси, запазващо техните витамини и минерали.

Практичните и лесни за почистване 
чекмеджета за плодове и зеленчуци 
предлагат много място за съхранението на 
плодовете и зеленчуците.
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TP 1760

Малки хладилници
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1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

TP 1764 
Premium

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 99 / 0,270 kWh ¹
Полезен обем общо: 136 l (хладилно отделение: 118 l / 
фризерно отделение: 18 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с 
бутони

 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Хладилно отделение
 · Premium GlassLine рафтове с държач за бутилки, 
поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две 
части

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 17 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Ергономична лостова дръжка
 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

TPesf 1714 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 146 / 0,399 kWh ¹
Полезен обем общо: 143 l (хладилно отделение: 125 l / 
фризерно отделение: 18 l)
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: благородна стомана / 
сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85 / 60,1 / 61 ¹

Управление
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче

 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, 
поставка за яйца

 · 2 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две 
части

 · Вътрешно осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 10 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Лостова дръжка от благородна стомана
 · Възможност за вграждане под плот и възможност 
за вграждане благодарение на фронталната 
вентилация (отвеждане на отпадния въздух през 
отвори в работния плот) и свалящ се горен плот

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 17, 18

TP 1760 
Premium

Енергиен клас: K ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 64 / 0,173 kWh ¹
Полезен обем общо: 154 l 
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с 
бутони

 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperCool

Хладилно отделение
 · Premium GlassLine рафтове с държач за бутилки, 
поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две 
части

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Ергономична лостова дръжка
 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
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Малки хладилници

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm. Уредът може да функционира изцяло без 
използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

55

TX 1021 
Comfort

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 113 / 0,309 kWh
Полезен обем общо: 86 l (Хладилно отделение: 86 l от 
него фризерна камера с 0 звезди: 6 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 63 / 55,4 / 62,4

Управление
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, 
поставка за яйца

 · 1 GlassLine раф
 · Вътрешно осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци
 · Фризерна камера с 0 звезди (0° C до - 6 °C)

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Ергономична лостова дръжка
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

55

TP 1514 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 143 / 0,391 kWh ¹
Полезен обем общо: 133 l (хладилно отделение: 116 l / 
фризерно отделение: 17 l)
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Управление
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче

 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, 
поставка за яйца

 · 2 GlassLine рафта
 · Вътрешно осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Време за съхранение при неизправност: 10 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Ергономична лостова дръжка
 · Възможност за вграждане под плот и възможност 
за вграждане благодарение на фронталната 
вентилация (отвеждане на отпадния въздух през 
отвори в работния плот) и свалящ се горен плот

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

55

T 1504

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 182 / 0,498 kWh
Полезен обем общо: 133 l (хладилно отделение: 116 l / 
фризерно отделение: 17 l) 
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85 / 55,4 / 62,3

Управление
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче

 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Пластмаса, поставка за яйца
 · 2 GlassLine рафта
 · Вътрешно осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Време за съхранение при неизправност: 10 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Жлебовидна дръжка
 · Възможност за вграждане под плот и възможност 
за вграждане благодарение на фронталната 
вентилация (отвеждане на отпадния въздух през 
отвори в работния плот) и свалящ се горен плот

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
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Tsl 1414 
Comfort

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Полезен обем общо: 122 l (хладилно отделение: 107 l / 
фризерно отделение: 15 l)
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: сребърно / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85 / 50,1 / 62

Управление
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче

 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове с държач за бутилки, 
поставка за яйца

 · 2 GlassLine рафта
 · Вътрешно осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Време за съхранение при неизправност: 10 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Лостова дръжка от благородна стомана
 · Възможност за вграждане под плот и възможност 
за вграждане благодарение на фронталната 
вентилация (отвеждане на отпадния въздух през 
отвори в работния плот) и свалящ се горен плот

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Варианти за цветове/материали:
T 1414 в бяло

Tb 1400

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 118 / 0,321 kWh
Полезен обем общо: 136 l 
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: черен цвят / черен цвят
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85 / 50,1 / 62

Управление
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче

Хладилно отделение
 · Пластмаса, поставка за яйца
 · 4 GlassLine рафта
 · Вътрешно осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Жлебовидна дръжка
 · Възможност за вграждане под плот и възможност 
за вграждане благодарение на фронталната 
вентилация (отвеждане на отпадния въздух през 
отвори в работния плот) и свалящ се горен плот

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Варианти за цветове/материали:
T 1400 в бяло

T 1404

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Полезен обем общо: 122 l (хладилно отделение: 107 l / 
фризерно отделение: 15 l)
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85 / 50,1 / 62

Управление
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче

 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Пластмаса, поставка за яйца
 · 2 GlassLine рафта
 · Вътрешно осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение 4
 · Време за съхранение при неизправност: 10 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Жлебовидна дръжка
 · Възможност за вграждане под плот и възможност 
за вграждане благодарение на фронталната 
вентилация (отвеждане на отпадния въздух през 
отвори в работния плот) и свалящ се горен плот

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
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Фризери
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Независимо дали става въпрос за NoFrost, SmartFrost или StopFrost 
– фризерите на Либхер предлагат максимален комфорт. Като 
свободностоящи уреди, малки фризери или фризерни ракли – Либхер 
предлага правилния уред за всяка нужда: Изберете от различните 
размери и оборудвания. 

Общ преглед на нашите фризери

За сигурната и дълготрайна свежест технологията NoFrost предоставя охладителна 
мощност с професионално качество. Продуктите се замразяват динамично и 
влажността на въздуха се отвежда навън. По този начин фризерното пространство 
никога не се заледява. Размразяването вече не е необходимо.

SmartFrost предоставя повече комфорт: Уредът трябва да се размразява 
по-рядко, тъй като вътрешното пространство и замразените продукти се 
заскрежават по-малко. Освен това гладките вътрешни стени са лесни за 
почистване.

По-малко заледяване във фризерната ракла – със StopFrost. Влажността на 
въздуха се отвежда навън, затова уредът трябва да се размразява по-рядко. 
Благодарение на StopFrost при затварянето на уреда налягането не се 
понижава и фризерът може да се отвори веднага отново без усилия.
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на страница 78/79 на страница 80/81

на страница 82/83

от страница 84

Фризери

Фризерни ракли
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Фризери

За сигурната и дълготрайна свежест 
уредите с NoFrost предоставят 
охладителна мощност с професионално 
качество. Продуктите се замразяват 
динамично и влъжността на въздуха се 
отвежда навън. По този начин фризерното 
пространство никога не се заледява. 
Размразяването вече не е необходимо.

Качество до последния детайл

Чрез технологията SmartFrost силно се 
намалява заскрежаването на вътрешното 
пространство и на замразяваните продукти. 
Размразяването е необходимо по-рядко. 
Вътрешните стени са гладки и лесни за 
почистване.

Автоматиката SuperFrost осигурява 
бързото понижаване на температурата на 
- 32°C и така създава студови резерви 
за запазващото витамините замразяване 
на големи количества прясно поставени 
хранителни продукти.

Елегантното и прецизно управление 
MagicEye осигурява точното спазване 
на избраната температура. Лесното 
обслужване се извършва – в зависимост от 
модела – чрез електроника с бутони или 
сензорна електроника. 
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Чекмеджетата на фризерното отделение имат удобни интегрирани дръжки и се движат лесно върху 
телескопични шини. Системата FrostSafe със затворени от всички страни чекмеджета задържа студа в 
уреда, а прозрачната предна част позволява добра видимост на замразените продукти. 

Всички чекмеджета и намиращите се под 
тях междинни плотове могат да се изваждат. 
Така възниква VarioSpace – практичната 
система за допълнително пространство, за 
да може бързо да се осигури място дори и 
за по-големите продукти. Механизмът за 
стопиране на изваждането осигурява 
перфектна защита на чекмеджетата срещу 
падане.

Ако за съхранението на запасите не е 
необходимо цялото вътрешно пространство, 
неизползваните чекмеджета могат да бъдат 
изключени чрез доставяния като допълнителен 
аксесоар Vario-енергоспестяващ плот. По 
този начин консумацията на електроенергия 
може да се намали още веднъж с до 50 %.
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Фризери

Лостовите дръжки са разположени 
ергономично спрямо съответната височина 
на вратата и осигуряват максимален 
комфорт при отварянето й благодарение 
на интегрираната механика.

Благодарение на приложението на най-
модерната електроника, комбинирана с 
високо ефективна охладителна система, 
потреблението на електроенергия при 
много уреди може да се намали 
значително. Така уредите с енергиен клас 
A++ на Либхер допринасят активно за 
щаденето на околната среда.

Перфектното осветление над извадените 
чекмеджета на фризерното отделение се 
осигурява чрез мощни, издръжливи и 
екологични светодиоди. 

Качество до последния детайл

Електрониката на моделите Premium 
осигурява точно спазване на избраната 
температура и чрез дигитален дисплей 
в управлението MagicEye информира с 
точност до градус за температурата във 
фризерното пространство.
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60 60

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

GNP 3056 
Premium

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 245 / 0,670 kWh ¹
Полезен обем общо: 257 l
Ниво на шум: 42 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 184,1 / 60 / 63 ¹

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Фризерно отделение 4
 · 8 чекмеджета, 1 от които чекмедже за зелени подправки и малки зърнести 
плодове, VarioSpace

 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 20 kg
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 05, 06, 07

GN 3023 
Comfort

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 312 / 0,854 kWh
Полезен обем общо: 257 l
Ниво на шум: 42 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 184,1 / 60 / 63

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Графично показание на температурата
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Фризерно отделение 4
 · 8 чекмеджета, VarioSpace
 · Чекмедже за зелени подправки и малки зърнести плодове
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 20 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 05, 06, 07
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70 70

Фризери

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

G 3513 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 264 / 0,722 kWh ¹
Полезен обем общо: 350 l 
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 175,1 / 69,7 / 75 ¹

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Графично показание на температурата
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Фризерно отделение 4
 · 7 чекмеджета, VarioSpace
 · Чекмедже за зелени подправки и малки зърнести плодове
 · Осветление във фронталния корпус
 · Време за съхранение при неизправност: 34 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 25 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06

G 4013 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 286 / 0,783 kWh ¹
Полезен обем общо: 399 l
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 194,7 / 69,7 / 75 ¹

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Графично показание на температурата
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Фризерно отделение 4
 · 8 чекмеджета, VarioSpace
 · Чекмедже за зелени подправки и малки зърнести плодове
 · Осветление във фронталния корпус
 · Време за съхранение при неизправност: 34 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 26 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, транспортни колелца отзад
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06
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60 60 60

GP 2733 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 206 / 0,562 kWh ¹
Полезен обем общо: 224 l
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 164,4 / 60 / 63,2 ¹

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с 
бутони

 · Графично показание на температурата
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Фризерно отделение 4
 · 7 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 28 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 22 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за 
отваряне

 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, 
транспортни колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06, 07

GP 2433 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 191 / 0,522 kWh ¹
Полезен обем общо: 190 l
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 144,7 / 60 / 63,2 ¹

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с 
бутони

 · Графично показание на температурата
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Фризерно отделение 4
 · 6 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 26 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 22 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за 
отваряне

 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, 
транспортни колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06, 07

GP 2033 
Comfort

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 175 / 0,479 kWh ¹
Полезен обем общо: 156 l
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 125 / 60 / 63,2 ¹

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с 
бутони

 · Графично показание на температурата
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Фризерно отделение 4
 · 5 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 19 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за 
отваряне

 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Транспортни дръжки отзад
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, 
транспортни колелца отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06, 07
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60 60

Малки фризери

1  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm. Уредът може да функционира изцяло без 
използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

GPesf 1476 
Premium

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Полезен обем общо: 103 l
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: Благородна стомана / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 11 kg
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Лостова дръжка от благородна стомана
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06, 17, 18

GP 1476 
Premium

Енергиен клас: n ¹
Консумация на енергия годишно / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Полезен обем общо: 103 l
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 11 kg
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Ергономична лостова дръжка
 · Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06
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55 55 55

Gsl 1223 
Comfort

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Полезен обем общо: 98 l
Ниво на шум: 43 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: сребърно / сребърно
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85,1 / 55,3 / 62,4

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с 
бутони

 · Графично показание на температурата
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Аларма при повреда: светлинна

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 26 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 11 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Лостова дръжка от благородна стомана
 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06

G 1223 
Comfort

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Полезен обем общо: 98 l
Ниво на шум: 43 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85,1 / 55,3 / 62,4

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с 
бутони

 · Графично показание на температурата
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Аларма при повреда: светлинна

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 26 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 11 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Ергономична лостова дръжка
 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06

G 1213

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Полезен обем общо: 98 l
Ниво на шум: 43 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 85,1 / 55,3 / 62,4

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с 
бутони

 · Графично показание на температурата
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Аларма при повреда: светлинна

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 26 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 11 kg
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Жлебовидна дръжка
 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 06
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Фризерни ракли

Външната повърхност на кондензатора за 
студопроизводството е изпълнена с гладък 
пеноматериал от всички страни. По този 
начин уредът работи тихо и с минимални 
вибрации. По корпуса не се образува 
конденз и гладката външна повърхност е 
лесна за почистване.

Иновативни фризерни ракли в едно ново 
енергоспестяващо измерение: В най-добрия 
клас на енергийна ефективност A+++ 
уредите са с около 48 % по-икономични в 
сравнение с горната гранична стойност на 
енергиен клас A+.

Системата за омекотяване при затваряне на вратата SoftSystem на фризерите тип „ракла” от 
серията Premium е комфортна и убедителна в ежедневната употреба. Чрез интегрираната в пантите на 
капака на фризера система SoftSystem движението при затварянето на вратата се омекотява. Дори и 
силните и внезапни затваряния се предотвратяват сигурно.

Качество до последния детайл

Посочените детайли от оборудването зависят от модела, описанието важи за съответния модел. 
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Иновативната система StopFrost предлага две решаващи предимства: Заскрежаването на фризерното 
пространство и на замразяваните продукти се намалява значително, което прави размразяването 
много по-рядко необходимо. Освен това със системата StopFrost след отваряне и затваряне на капака 
на фризерната ракла налягането не се понижава и фризерната ракла може да се отвори без усилия.

За да се осигури перфектната им видимост, 
функциите за обслужване и контрол са инте-
грирани практично в дръжката на фризер-
ната ракла. С автоматиката SuperFrost 
хранителните продукти се замразяват, като 
се запазват витамините им. След приключ-
ването на процеса на замразяване автома-
тиката SuperFrost превключва автоматично в 
нормален режим на работа.

Интегрираното в капака на фризерните 
ракли осветление осигурява оптималното 
осветяване на замразените продукти. За да 
се осигури трайно максималната здравина 
на фризерната ракла, корпусът и капакът 
му са изработени от стоманена ламарина 
с прахово покритие. Това гарантира 
висока износоустойчивост и възпрепятства 
корозията.
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129 113

Фризерни ракли

GTP 2756 
Premium

Енергиен клас: K
Консумация на енергия годишно / 24 h: 127 / 0,347 kWh
Полезен обем общо: 240 l
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 91,7 / 128,5 / 75,8

Управление
 · MagicEye в дръжката на фризерната ракла, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Фризерно отделение 4
 · С минимални вибрации, тихо и лесно за почистване чрез кондензатор с 
облицовка от пеноматериал

 · Вътрешно осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 124 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 25 kg
 · Отвор за изтичане на разтопената вода
 · Разделителна стена, състояща се от изваждаща се табла за замразяване – 
може да бъде използвана и като уловителна вана за вода

 · 3 окачени кошници серийно, 7 могат да се доставят допълнително

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Ергономична дръжка на фризерната ракла
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 06, 07, 08

GTP 2356 
Premium

Енергиен клас: K
Консумация на енергия годишно / 24 h: 117 / 0,318 kWh
Полезен обем общо: 200 l
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 91,7 / 112,9 / 75,8

Управление
 · MagicEye в дръжката на фризерната ракла, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Фризерно отделение 4
 · С минимални вибрации, тихо и лесно за почистване чрез кондензатор с 
облицовка от пеноматериал

 · Вътрешно осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 110 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 23 kg
 · Отвор за изтичане на разтопената вода 
 · Разделителна стена, състояща се от изваждаща се табла за замразяване – 
може да бъде използвана и като уловителна вана за вода

 · 3 окачени кошници серийно, 7 могат да се доставят допълнително

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Ергономична дръжка на фризерната ракла
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 06, 07, 08
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164 113 100

GT 6122 
Comfort

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 412 / 1,128 kWh
Полезен обем общо: 572 l
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 91,7 / 164,4 / 80,7

Управление
 · Електронно управление в дръжката на 
фризерната ракла, електроника с бутони

 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен

Фризерно отделение 4
 · С минимални вибрации, тихо и лесно за 
почистване чрез кондензатор с облицовка от 
пеноматериал

 · Вътрешно осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 76 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 33 kg
 · Отвор за изтичане на разтопената вода
 · Разделителна стена, състояща се от изваждаща 
се табла за замразяване – може да бъде 
използвана и като уловителна вана за вода

 · 3 окачени кошници серийно, 13 могат да се 
доставят допълнително

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Ергономична дръжка на фризерната ракла

Аксесоари (от страница 108)
 · 06, 07, 08, 09

GT 3032 
Comfort

Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 209 / 0,570 kWh
Полезен обем общо: 284 l
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 91,7 / 99,5 / 75,8

Управление
 · Електронно управление в дръжката на 
фризерната ракла, електроника с бутони

 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен

Фризерно отделение 4
 · С минимални вибрации, тихо и лесно за 
почистване чрез кондензатор с облицовка от 
пеноматериал

 · Вътрешно осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 65 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 27 kg
 · Отвор за изтичане на разтопената вода
 · Разделителна стена, състояща се от изваждаща 
се табла за замразяване – може да бъде 
използвана и като уловителна вана за вода

 · 2 окачени кошници серийно, 5 могат да се 
доставят допълнително

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Ергономична дръжка на фризерната ракла

Аксесоари (от страница 108)
 · 06, 07, 08, 09

GT 3622 
Comfort

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 290 / 0,793 kWh
Полезен обем общо: 333 l
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: бяло / бяло
Външни размери в см (В/Ш/Д): 91,7 / 112,9 / 75,8

Управление
 · Електронно управление в дръжката на 
фризерната ракла, електроника с бутони

 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен

Фризерно отделение 4
 · С минимални вибрации, тихо и лесно за 
почистване чрез кондензатор с облицовка от 
пеноматериал

 · Вътрешно осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 70 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 28 kg
 · Отвор за изтичане на разтопената вода
 · Разделителна стена, състояща се от изваждаща 
се табла за замразяване – може да бъде 
използвана и като уловителна вана за вода

 · 2 окачени кошници серийно, 8 могат да се 
доставят допълнително

Предимства на оборудването
 · SwingDesign
 · Ергономична дръжка на фризерната ракла

Аксесоари (от страница 108)
 · 06, 07, 08, 09
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WTes 5872

Още за уредите за вино: 
wein.liebherr.com
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Уреди за вино
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Общ преглед на нашите уреди за 
вино

Серията Vinidor
Уредите от серията Vinidor разполагат с две или три отделения 
за вино, които могат да се настройват независимо едно от 
друго в диапазона от +5°C до +20°C. 
Така например червеното и бялото вино могат да се 
съхраняват едновременно на идеалната за консумацията им 
температура. Тези уреди предоставят идеалния климат и за 
дългосрочното съхранение на вина.

Климатизатори за вино
Климатизаторите за вино предлагат условия, подобни на 
винарска изба. Поради това те са идеалният избор за 
дългосрочното съхранение или за съхранението на по-големи 
количества винени запаси на подходяща за консумацията им 
температура. Температурата може да се настрои в диапазона 
от +5°С до +20°С и да се поддържа равномерна и постоянна 
в цялото вътрешно пространство.

Мултитемпературни охладители за вино
Благодарение на различните си температурни слоеве 
мултитемпературните охладители за вино са особено 
подходящи за съхранението на различни вина: така червените 
вина, шампанското и белите вина могат да бъдат съхранявани 
едновременно на съответно идеалната за консумацията им 
температура.

+5°C

+18°C

+5°C до +20°C

+5°C до +20°C

+5°C до +20°C

+5°C до +20°C
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Ценителите на виното поставят най-високите изисквания за съхранението 
на любимите си вина. Някои от тях искат да могат да се наслаждават 
на всяка капка от тях по всяко време. Други се концентрират върху 
дългосрочното колекциониране на вина. Но повечето искат и двете 
неща. Либхер предлага оптималния уред за вино за всяка нужда, който 
гарантира винаги правилната температура.

GrandCru – от страница 96Vinidor – на страница 94/95

Vinothek – от страница 99
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Иновативната сензорна електроника в LCD дисплея осигурява постоянно спазване на избраните 
температури в различните отделения за вино. Дигиталният температурен дисплей информира с точност до 
градус за зададените температурни стойности. Чрез нежното докосване на сензорния панел за обслужване 
всички функции могат да се настроят лесно и много удобно.

Уреди за вино

Вратата от тонирано изолационно стъкло 
наред със сигурната UV защита осигурява и 
оптимален поглед върху вината. Елегантната 
алуминиева дръжка с интегрирана 
механика за отваряне осигурява отваряне 
на вратата с минимални усилия.

Във всяко отделение за вино има регулируемо 
и можещо да се включва в постоянен режим 
светодиодно (LED) осветление, за приятно и 
равномерно осветяване на вътрешното прос-
транство. Благодарение на сведеното до мини-
мум отделяне на топлина от светодиодите вина-
та могат да бъдат презентирани безпроблемно 
осветени и за един по-дълъг период от време.

Качество до последния детайл

Посочените детайли от оборудването зависят от модела, описанието важи за съответния модел.
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Презентационният рафт е особено 
подходящ за презентацията на отбрани 
вина или за темперирането на вече 
отворени бутилки. Върху него могат да 
бъдат поставени изправени до 6 бутилки с 
вино. Зад него респ. до него могат да бъдат 
поставени легнали бутилки.

Системата за меко затваряне на вратата 
SoftSystem омекотява движението при 
затварянето на вратата. Така се гарантира 
едно особено нежно затваряне и се избягват 
вибрациите. Освен това вратата се затваря 
автоматично при ъгъл на отваряне от около 
45° или по-малко.

Стабилните дървени рафтове, изтеглящи се върху телескопични шини, предоставят добра видимост 
и удобен достъп. Ръчно изработените рафтове от оставеното в естествения му вид дърво са оптимално 
решение за сигурното съхранение на бутилките тип „Бордо”. За оптимално използване на вътрешното 
пространство бутилките могат да се съхраняват легнали една срещу друга.
Удобната клипс-система за поставяне на етикети предлага бърз и прегледен обзор върху Вашите запаси 
от вина.
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Серията Vinidor

1  Този уред е предназначен изключително за съхранението на вино. Максималният капацитет бутилки тип „Бордо” (0,75l) се базира на стандарта NF H 35 - 124 (височина: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

WTes 5872 
Vinidor

Енергиен клас: A ²
Консумация на енергия годишно / 24 h: 180 / 0,493 kWh ²
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 178 ¹
Брутен / полезен обем общо: 578 / 496 l
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно стъкло с рамка от благородна 
стомана/ благородна стомана
Външни размери в см (В/Ш/Д): 192 / 70 / 74,2 ²

Управление
 · LCD дисплей зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 3 температурни зони, регулируеми между +5°C до +20°C
 · 3 регулируеми охлаждащи кръга
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) осветление
 · Рафтове от буково дърво
 · 13 рафта, 10 от които изтеглящи се върху телескопични шини, от които 1 
презентационен рафт

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Скрита панта на вратата с ограничение на отварянето
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 12, 14, 17, 18

WTes 5972 
Vinidor

Енергиен клас: A ²
Консумация на енергия годишно / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 211 ¹
Брутен / полезен обем общо: 593 / 516 l
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно стъкло с рамка от благородна 
стомана/ благородна стомана
Външни размери в см (В/Ш/Д): 192 / 70 / 74,2 ²

Управление
 · LCD дисплей зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми между +5°C до +20°C
 · 2 регулируеми охлаждащи кръга
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) осветление
 · Рафтове от буково дърво
 · 10 рафта, 8 от които изтеглящи се върху телескопични шини, от които 1 
презентационен рафт

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 12, 14, 17, 18
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WTpes 5972 
Vinidor

Енергиен клас: A ²
Консумация на енергия годишно / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 155 ¹
Брутен / полезен обем общо: 593 / 516 l
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно стъкло с рамка от благородна 
стомана/ благородна стомана
Външни размери в см (В/Ш/Д): 192 / 70 / 74,2 ²

Управление
 · LCD дисплей зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми между +5°C до +20°C
 · 2 регулируеми охлаждащи кръга
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) осветление
 · Рафтове от буково дърво
 · 6 рафта, 5 от които изтеглящи се върху телескопични шини, от които 2 
изваждащи се кошници

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Лостова дръжка от благородна стомана
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 14, 17, 18

WTes 1672 
Vinidor

Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 137 / 0,375 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 34 ¹
Брутен / полезен обем общо: 123 / 95 l
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно стъкло с рамка от благородна 
стомана/ благородна стомана
Външни размери в см (В/Ш/Д): 82,2 / 60 / 57,5

Управление
 · LCD дисплей зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми между +5°C до +20°C
 · 2 регулируеми охлаждащи кръга
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) осветление
 · Рафтове от буково дърво
 · 5 рафта, 3 от които изтеглящи се върху телескопични шини

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Лостова дръжка от благородна стомана
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 14, 17, 18

2  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. С тях дълбочината на уреда се увеличава с около 3,5 cm.  
Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.
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Климатизатори за вино GrandCru

WKt 6451 
GrandCru

Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 118 / 0,323 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 312 ¹
Брутен / полезен обем общо: 666 / 625 l
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: плътна врата, цвят terra / цвят terra 
Външни размери в см (В/Ш/Д): 193 / 74,7 / 75,9

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление
 · Рафтове от буково дърво
 · 7 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 13, 14

WKt 5552 
GrandCru

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 140 / 0,382 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 253 ¹
Брутен / полезен обем общо: 573 / 525 l
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно стъкло, рамка в цвят terra / цвят terra
Външни размери в см (В/Ш/Д): 192 / 70 / 74,2

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) осветление, включващо се постоянно
 · Рафтове от буково дърво
 · 7 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 12, 13, 14

1  Този уред е предназначен изключително за съхранението на вино. Максималният капацитет бутилки тип „Бордо” (0,75l) се базира на стандарта NF H 35 - 124 (височина: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
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WKt 5551 
GrandCru

Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 111 / 0,302 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 253 ¹
Брутен / полезен обем общо: 547 / 499 l
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: плътна врата, цвят terra / цвят terra 
Външни размери в см (В/Ш/Д): 192 / 70 / 74,2

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление
 · Рафтове от буково дърво
 · 7 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 12, 13, 14

WKt 4552 
GrandCru

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 133 / 0,364 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 201 ¹
Брутен / полезен обем общо: 478 / 435 l
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно стъкло, рамка в цвят terra / цвят terra
Външни размери в см (В/Ш/Д): 165 / 70 / 74,2

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) осветление, включващо се постоянно
 · Рафтове от буково дърво
 · 6 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 12, 13, 14
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Климатизатори за вино GrandCru 

1  Този уред е предназначен изключително за съхранението на вино. Максималният капацитет бутилки тип „Бордо” (0,75l) се базира на стандарта NF H 35 - 124 (височина: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

WKt 4551 
GrandCru

Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 106 / 0,288 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 201 ¹
Брутен / полезен обем общо: 456 / 413 l
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: плътна врата, цвят terra / цвят terra
Външни размери в см (В/Ш/Д): 165 / 70 / 74,2

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление
 · Рафтове от буково дърво
 · 6 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 12, 13, 14

WKes 4552 
GrandCru

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 133 / 0,364 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 201 ¹
Брутен / полезен обем общо: 478 / 435 l
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно стъкло с рамка от благородна 
стомана/ благородна стомана
Външни размери в см (В/Ш/Д): 165 / 70 / 74,2

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) осветление, включващо се постоянно
 · Рафтове от буково дърво
 · 6 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Алуминиева дръжка с интегрирана механика за отваряне
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 12, 13, 14, 17, 18
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Климатизатори за вино Vinothek

WKb 4212 
Vinothek

Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 168 / 0,458 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 200 ¹
Брутен / полезен обем общо: 427 / 395 l
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно стъкло, рамка в черен цвят / 
черен цвят
Външни размери в см (В/Ш/Д): 165 / 60 / 73,9

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Вътрешно осветление, включващо се постоянно
 · Рафтове от буково дърво
 · 6 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Ергономична лостова дръжка черен цвят
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 09, 10, 13, 14

WKr 4211 
Vinothek

Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 103 / 0,282 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 200 ¹
Брутен / полезен обем общо: 409 / 377 l
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: плътна врата, цвят бордо / черен цвят
Външни размери в см (В/Ш/Д): 165 / 60 / 73,9

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Рафтове от буково дърво
 · 6 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Ергономична лостова дръжка черен цвят
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 09, 10, 13, 14
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Климатизатори за вино Vinothek

WKb 3212 
Vinothek

Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 161 / 0,441 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 164 ¹
Брутен / полезен обем общо: 336 / 309 l
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно стъкло, рамка в черен цвят / 
черен цвят
Външни размери в см (В/Ш/Д): 135 / 60 / 73,9

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Вътрешно осветление, включващо се постоянно
 · Рафтове от буково дърво
 · 4 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Ергономична лостова дръжка черен цвят
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 09, 10, 13, 14

WKr 3211 
Vinothek

Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 99 / 0,269 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 164 ¹
Брутен / полезен обем общо: 322 / 295 l
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: плътна врата, цвят бордо / черен цвят
Външни размери в см (В/Ш/Д): 135 / 60 / 73,9

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Рафтове от буково дърво
 · 4 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Ергономична лостова дръжка черен цвятz
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 09, 10, 13, 14

1  Този уред е предназначен изключително за съхранението на вино. Максималният капацитет бутилки тип „Бордо” (0,75l) се базира на стандарта NF H 35 - 124 (височина: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
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WKb 1812 
Vinothek

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 113 / 0,307 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 66 ¹
Брутен / полезен обем общо: 145 / 134 l
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно стъкло, рамка в черен цвят / 
черен цвят
Външни размери в см (В/Ш/Д): 89 / 60 / 61,3

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Вътрешно осветление, включващо се постоянно
 · Поцинковани решетъчни рафтове
 · 3 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Ергономична лостова дръжка черен цвят
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 09, 10, 14, 15

WKr 1811 
Vinothek

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 113 / 0,308 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 66 ¹
Брутен / полезен обем общо: 145 / 128 l
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Врата / странични стени: плътна врата, цвят бордо / черен цвят 
Външни размери в см (В/Ш/Д): 89 / 60 / 61,3

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C до +20°C
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж въздух през филтър с активен 
въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Поцинковани решетъчни рафтове
 · 3 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Ергономична лостова дръжка черен цвят
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Сменяемо уплътнение на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 09, 10, 14, 15
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Мултитемпературни охладители за вино Vinothek

Влажността на въздуха може да се 
увеличи при необходимост с използването 
на вулканичен камък (Включен е в 
оборудването на хладилника).

Ръчно изработените, стабилни рафтове от 
оставено в естествения му вид дърво са 
предназначени за оптималното и сигурно 
съхранение на бутилки тип „Бордо”. За 
оптималното използване на вътрешното 
пространство бутилките могат да се 
съхраняват легнали една срещу друга. 
Като аксесоари могат да бъдат закупени 
допълнителни дървени рафтове.

Прецизното електронно управление е оборудвано с дигитален температурен дисплей. Температурите 
могат да се настройват в долната част между +5°C и +7°C, а в горната част – между +16°C и +18°C, 
между тях се получава температурно наслояване.
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WTb 4212 
Vinothek

Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 168 / 0,460 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 200 ¹
Брутен / полезен обем общо: 427 / 395 l
Ниво на шум: 41 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно стъкло, рамка в черен цвят / 
черен цвят
Външни размери в см (В/Ш/Д): 165 / 60 / 73,9

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 6 температурни слоя от +5°C до +18°C
 · Приток на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
 · Регулиране на влажността на въздуха с вулканичен камък
 · Вътрешно осветление, включващо се постоянно
 · Рафтове от буково дърво
 · 6 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Ергономична лостова дръжка черен цвят
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 09, 10, 11, 13, 14

WTr 4211 
Vinothek

Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 167 / 0,457 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 200 ¹
Брутен / полезен обем общо: 409 / 377 l
Ниво на шум: 40 dB(A)
Врата / странични стени: плътна врата, цвят бордо / черен цвят
Външни размери в см (В/Ш/Д): 165 / 60 / 73,9

Управление
 · MagicEye във фронталния корпус, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 6 температурни слоя от +5°C до +18°C
 · Приток на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
 · Регулиране на влажността на въздуха с вулканичен камък
 · Рафтове от буково дърво
 · 6 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Ергономична лостова дръжка черен цвят
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (от страница 108)
 · 09, 10, 11, 13, 14
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WKes 653 и ZKes 453
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43 43 43

Design & Lifestyle

WKes 653 
GrandCru

Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 75 / 0,205 kWh
Макс. бутилки тип „Бордо” 0,75 l: 12 ¹
Брутен / полезен обем общо: 56 / 38 l
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: SN
Врата / странични стени: врата от изолационно 
стъкло с рамка от SmartSteel / SmartSteel
Външни размери в см (В/Ш/Д): 61,2 / 42,5 / 47,8

Управление
 · LCD дисплей зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Защита от достъп на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C 
до +20°C

 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж 
въздух през филтър с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) 
осветление

 · Рафтове от буково дърво
 · 3 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Окачване на вратата: вдясно несменяемо
 · Чекмедже за принадлежности
 · Възможен е монтаж на стената
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 14, 16

ZKes 453 
Humidor

Консумация на енергия годишно / 24 h: 162 / 0,443 kWh
Брутен / полезен обем общо: 43 / 39 l
Ниво на шум: 40 dB(A)
Климатичен клас: N
Врата / странични стени: врата от изолационно 
стъкло с рамка от SmartSteel / SmartSteel
Външни размери в см (В/Ш/Д): 61,2 / 42,5 / 47,8

Управление
 · LCD дисплей зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитално показание на температурата и 
влажността на въздуха

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Humidor
 · 1 температурна зона, регулируема между +16°C  
до +20°C

 · Влажност на въздуха, регулируема между 68% до 75%
 · Циркулационно охлаждане, приток на свеж 
въздух през филтър с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) 
осветление

 · Рафтове от испанско кедрово дърво
 · 2 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Окачване на вратата: вдясно несменяемо
 · 2 презентационни чекмеджета
 · Възможен е монтаж на стената
 · Ключалка

Аксесоари (от страница 108)
 · 10, 16

CMes 502

Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 107 / 0,293 kWh
Брутен / полезен обем общо: 45 / 42 l
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата / странични стени: врата от изолационно 
стъкло с рамка от SmartSteel / SmartSteel
Външни размери в см (В/Ш/Д): 61,2 / 42,5 / 45

Управление
 · Механично управление отвън, въртящо се копче

Хладилно отделение
 · 1 температурна зона, регулируема между +2°C  
до +10°C

 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) 
осветление

 · Поцинковани решетъчни рафтове
 · 3 рафта

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Окачване на вратата: вдясно несменяемо
 · Възможен е монтаж на стената
 · Ключалка
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Чекмеджето VarioSafe предлага удобство и ред. Това е оптималното място за по-малки хранителни продукти 

и опаковки. За поставянето на по-високи продукти е предвидена и втора опция за височина Чекмеджето 

VarioSafe може да бъде поставено на множество позиции на двустранните опорни колони в хладилното 

отделение.

3 метра удължителен маркуч за уредите за свързване с водопроводната мрежа 3/4".

Ако за съхранението на запасите не е необходимо цялото вътрешно пространство, с Vario-енергоспестяващия 

плот могат да бъдат изключени неизползваните чекмеджета при фризерите с NoFrost. По този начин 

консумацията на електроенергия може да се намали още веднъж с до 50 %.

Рафтът за бутилки също предлага практично и красиво решение за съхранението на напитките. 

3 м дълъг маркуч за ледогенератора (IceMaker) 

Vario-енергоспестяващ плот

Метален рафт за бутилки

SBSes 7165, 7353, SBSbs 7263;  
CBNPes 5167 6030 785

SBS 7253, SBSbs 7263, SBSesf 7212; GN(P) 30 9363 210

K- и KB уреди BluPerformance 7112 508

Комбинирани хладилник-фризери 
BluPerformance с BioFresh 7112 510

C(ef, bs) 3425, C(ef) 3825 7112 442

CU(ef) 4015, 3515; CN(ef) 3515, CN(bs, ef) 40; 
CTP(esf) 3316

 
7112 446

75 cm широчина: CBNesf 5133 7112 325

CTN(esf) 3223 7112 828

75 cm широчина: CN(esf) 51; CTNes 4753 7112 341

CTP(sl) 2121, 2521, 2921;   
CU(ef, sl) 2811, CU(ef, ag, fr, wb) 3311; K(sl) 2814 7112 822

K 3130 7112 826

SBSes 7353, SBSbs 7263, SBS 7253 7112 448

Резервен филтър за интегрирания воден филтър за перфектното качество на водата при уреди с 

ледогенератор (IceMaker). Електронното управление показва, кога трябва да се смени водният филтър.

Воден филтър

CBNes 6256 7440 002

04

05

02

03

K- и KB уреди BluPerformance 7275 142

Комбинирани хладилник-фризери 
BluPerformance с BioFresh 7275 144

Чекмедже VarioSafe

Аксесоари
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Интегрираният филтър с активен въглен FreshAir пречиства циркулиращия въздух и филтрира бързо неприятните 

миризми. Той е лесно сменяем и осигурява оптимално качество на въздуха. Препоръчва се ежегодната му смяна, а 

при моделите от серията BluPerformance функцията за напомняне Ви подсеща, кога трябва да се смени филтърът.

Върху практичната табла за замразяване могат да се замразяват отделно плодове, малки зърнести плодове, 

билки и тревисти растения. Това предотвратява слепването им при замразяването, запазва формата им и 

улеснява по-късното им херметично опаковане и порциониране.

С акумулатора за студ при евентуално прекъсване на тока може да се запази студа във фризерите и във 

фризерното отделение на комбинираните и автоматичните хладилник-фризери. По този начин акумулаторът 

за студ гарантира допълнителен студов резерв за съхраняваните продукти.

Филтър с активен въглен FreshAir 

Табла за замразяване

Акумулатор за студ

SBS; CN(ef) 3515, CN(bs, ef) 40;  
GNP 3056; GN 3023 7426 080

CU(ef) 4015, 3515; C(ef, bs) 3425, C(ef) 3825;  
GP 2033, 2433, 2733 7426 356

BluPerformance- комбинирани хладилник-фризери 7422 828

GTP 2356, 2756 7431 419

GT 3032, 3622 7431 389

GT 6122 7431 387

WKes 653; ZKes 453 7440 699

Фризерни ракли 7412 053

Допълнителната кошница улеснява сортирането на замразени продукти с малки размери и позволява 

по-бързия достъп до тях.

Допълнителна кошница за фризерните ракли

GT 3032, 3622 7112 725

GT 6122 7112 727

Комбинирани хладилник-фризери 
BluPerformance и хладилници

 
9096 342

GTP 2356 7112 317

GTP 2756 7112 251

При фризерните ракли и уредите за вино Vinothek ключалката може да се монтира лесно на корпуса и по 

този начин предотвратява нежелания достъп. Свободностоящите уреди за вино Vinidor и GrandCru имат 

серийно ключалка, интегрирана във вратата.

Комплект за допълнително оборудване с ключалка

10

07

06

08

09

При поръчки на аксесоари към артикулните номера непременно се посочва моделът и сервизният номер на уреда

GT 3032, 6122, 3622 9590 835 Уреди за вино от серията Vinothek 9086 415

За всички свободностоящи комбинирани 
хладилник-фризери, фризери и SBS 7422 838

WTes 1672 7434 557

всички други свободностоящи уреди  
за вино; SBSes 7165 7433 243
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Аксесоари

16

Покрива долната страна и позволява атрактивен монтаж на стената, без да се вижда долната страна на 

компактните уреди.

Покритие за долната страна на уредите за стенен монтаж

WKes 653; ZKes 453 9590 519

При мултитемпературните охладители за вино Vinothek при нужда влажността на въздуха може да бъде 

повишена чрез използването на вулканичен камък.

Решетъчен рафт за допълнителни нужди.

Практичната клипс-система за надписване осигурява бърз и подреден поглед върху запасите от вино.  

С картончета, които могат да бъдат надписани повторно, за лесната смяна на надписите.

Ръчно изработеният рафт от оставеното в естествения му вид дърво е оптимално решение за сигурната 

опора на бутилките тип „Бордо”. Пълният капацитет на уреда може да бъде използван чрез поставянето на 

бутилките една срещу друга. 

Вулканичен камък

Поцинковани решетъчни рафтове

Клипс-система за поставяне на етикети

Дървен рафт

WTb 4212; WTr 4211 9590 785

WKb 1812; WKr 1811 7112 035

За презентацията на отбрани вина или за съхранението на вече отворени бутилки.

Презентационен рафт

WKt 6451, 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552 7113 619WTes 5972 WTes 5872; WTpes 5972 7112 043

11

15

14

13

12

За дървени рафтове (5 броя) 9086 709 За решетъчни рафтове WKb/r 18 (2 броя) 9086 723

WKt 6451, 5551, 5552, 4551, 4552; 
WKes 4552

 
7112 159

WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212;  
WTb 4212; WTr 4211 7112 113



Разяснение за бутоните

- Перфектен климат при 0°C и оптимална влажност на 
въздуха

- Чекмеджето DrySafe е идеално за съхранението на 
месо, риба и млечни продукти 

- Чекмеджето HydroSafe е особено подходящо за плодове 
и зеленчуци

- Оптимална влажност на въздуха за плодовете и зелен-
чуците в чекмеджето BioCool 

- Регулиране чрез плъзгач за регулиране 

- Край на размразяването, продуктите се замразяват 
с охладен циркулационен въздух и влажността на 
въздуха се отвежда навън

- Фризерното отделение никога не се заледява 
- Хранителните продукти не се покриват със скреж

- Силно намалено заскрежаване на вътрешното прос-
транство и на замразените продукти 

- По-рядко е необходимо размразяване 
- Вътрешните стени са гладки и благодарение на това 

лесни за почистване

- Силно намалено заскрежаване на вътрешното прос-
транство / замразените продукти

- По-рядко е необходимо размразяване 
- Няма понижаване на налягането след отварянето и 

затварянето на капака на фризерната ракла

- Атрактивна програма от уреди в най-добрите енер-
гийни класове благодарение на високоефективни 
охладителни системи 

- Много уреди на Либхер са с още 20% по-енергос-
пестяващи, отколкото горната гранична стойност на 
най-добрия енергиен клас A+++ 

- Два отделно регулируеми охлаждащи кръга 
- Температурата може да се регулира в хладилното и 

фризерното отделение независимо едно от друго
- Няма въздухообмен между хладилното и фризерното 

отделение

- Автоматичен ледогенератор (IceMaker) за връзка с 
водопроводната мрежа 

- Кубчета лед с най-добро качество 
- Изключително голямо чекмедже за запасите от кубче-

та лед

- Комфортно омекотяване на затварянето на вратата 
- Меко затваряне дори при пълно натоварване на 

вътрешната страна на вратата
- Вратата се затваря автоматично при ъгъл на отваряне 

по-малък от 45°, а при моделите BluPerformance - при 
ъгъл от 30°

- Чекмеджета могат да се изтеглят напълно върху телес-
копични шини с комфортно самостоятелно прибиране 
навътре и нежно омекотяване на затварянето на 
вратата 

- Удобно изтегляне респ. изваждане на чекмеджетата 
дори и при ъгъл на отваряне на вратата от 90° 

- Иновативна осветителна концепция
- Източник на светлина с минимизирано отделяне на 

топлина и спестяване на електроенергия 
- В зависимост от модела осветлението е изпълнено 

като осветителна колона, интегрирано таванно освет-
ление или страничен плафон

- Чекмеджета върху висококачествени, лесно подвижни 
телескопични шини, сигурно изтегляне навън и приби-
ране навътре

- Удобно изваждане на чекмеджетата при ъгъл на 
отваряне на вратата от 90° 

- Перфектни условия за благородни вина 
- Единствени по рода си детайли от оборудването за 

съхранението и темперирането на вината

- Висококачествено подобряване на свойствата на 
благородната стомана 

- Особено лесна за почистване и същевременно значи-
телно по-устойчива на издраскване повърхност

- Намалява значително видимостта на отпечатъците от 
пръсти

- Черна благородна стомана с висококачествено подо-
бряване на свойствата на повърхността SmartSteel

- Изключителен външен вид и неподвластна на времето 
елегантност благодарение на напречното шлифоване

При поръчки на аксесоари към артикулните номера непременно се посочва моделът и сервизният номер на уреда
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Устройството SmartDeviceBox позволява свързването в мрежа на уредите със SmartDevice за лесното и 

сигурно управление от мобилни крайни устройства. С влизането в трите тематични свята: SmartHomePlus, 

SafetyPlus и ServicePlus Либхер предлага повече сигурност, възможности за обслужване и комфорт. Повече 

информация можете да намерите на адрес: www.smartdevice.liebherr.com.

Системата FlexSystem за чекмеджето BioFresh и BioCool-Box спомага за прегледното гъвкаво съхранение 

и сортиране на хранителните продукти. Тя позволява сортирането, например на плодове, зеленчуци или 

според срока на годност. Всички части от стабилната гъвкава система FlexSystem са лесни за почистване 

и подходящи за миене в съдомиялна машина. 

В случай че стандартната дължина от 2,10 метра не е достатъчна, 3 метровият кабел с щепсел позволява 

повече гъвкавост при монтажа. Щепселът може да се отстрани лесно и без много усилия от уреда.

Двете чекмеджета VarioBox могат да се изваждат и дават възможност хранителните продукти да се съхраняват 

готови за сервиране в хладилното отделение. В голямото чекмедже се намира поставка за 12 яйца. Комплектът 

аксесоари включва две чекмеджета VarioBox, както и лост от благородна стомана, на който чекмеджетата 

могат да се закачат на различни височини от вътрешната страна на вратата.

SmartDeviceBox

Система FlexSystem

3 метров кабел с щепсел

Комплект за чекмеджетата VarioBox

Препаратът за благородна стомана отстранява надеждно и щадящо отпечатъците от пръсти, следите и 

петната от повърхността от благородна стомана. Почиства бързо и без да оставя следи. Допълнително 

предотвратява упоритите повторни замърсявания.

(Да не се използва при SmartSteel.)

За поддръжка на повърхности от благородна стомана (да не се използва при SmartSteel) след почистване. 

Препарат за почистване на благородна стомана

Препарат за поддръжка на благородна стоманаl

250 ml es-модели (благородна стомана без SmartSteel) 8409 022

250 ml es-модели (благородна стомана без SmartSteel) 8409 030

20

21

19

17

Модели BluPerformance 6009 158

Комбинирани хладилник-фризери и 
хладилници BluPerformance

 
7438 202

Уреди BluPerformance с BioFresh и BioCool 7413 532

BluPerformance, както и:   
C(ef, bs) 3425; C(ef) 3825 6125 088

111



QR кодовете ще Ви отведат до тематичните уебстраници със задълбочена 
информация за уредите с BioFresh, NoFrost и уредите за вино

Общия преглед на всички уреди на Либхер ще намерите в нашите два основни каталога за свободностоящи уреди и уреди за 

вграждане. Специализираните каталози съдържат програмите на уредите с BioFresh, центровете за свежест, уредите за вино и 

компактните уреди. Могат да се намерят в търговията или в интернет на адрес home.liebherr.com.

Нашата програма от каталози

Смарт комуникация във всички канали

apps.home.liebherr.com

Тук ще научите за 
наличните приложения 
за съответните 
операционни системи 
(Apple, Android и т.н.)  
и видове уреди.

Ще намерите домакинските уреди на Либхер 
навсякъде, където се придава особено голямо 
значение на обслужването и консултирането: 
в специализираната търговия!

biofresh.liebherr.com nofrost.liebherr.com wein.liebherr.com

socialmedia.home. 
liebherr.com

Оттук ще стигнете 
директно до нашите 
канали в социалните 
медии.

Уреди за вграждане

Хладилници & фризери

Wein
Special

FrischeCenter
Special

BioFresh
Special

Design & Lifestyle
Special

Общ преглед на продуктите

Центрове за свежест 18 – 29

 
 Комбинирани  
 хладилник-фризери Side-by-Side 22 – 27

 
 
 Комбиниран хладилник-фризер  
 Frenchdoor  28 – 29

Комбинирани и автоматични  30 – 55
хладилник-фризери
 

 Комбинирани  
 хладилник-фризери
 (фризерно отделение отдолу) 40 – 48

 Комбинирани и автоматични  
 хладилник-фризери 
 (фризерно отделение отдолу) 48 – 51

 
 Автоматични хладилник-фризери
 (фризерно отделение отгоре) 52 – 55

Хладилници 56 – 73

Фризери 74 – 89

 Фризери 81 – 85

 
 Фризерни ракли 88 – 89

Уреди за вино 90 – 107

Аксесоари 108 – 111 Либхер - Хаусгерете Марица ЕООД, Радиново 4202, област Пловдив,
Тел.: +359 (0) 32/505 310, факс: +359 (0) 32/505 366,

www.liebherr.bg, e-mail: lhm_info@liebherr.com
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BioFresh App

Полезна информация за 
перфектното 
съхранение, витамините 
и минералите на 
хранителните продукти.

WineGuide App

Бърз обзор на вината в 
бутилки тип „Бордо”, 
техните производители 
и правилното им 
съхранение.

Kitchen Photo Designer App

Планирайте собственото си 
кухненско  пространство: 
направете снимка на кухнята, 
изберете модел на Либхер и го 
позиционирайте на снимката 
с едно движение на пръста.

IceCrusher App

С едно натискане на пръста 
кубчетата лед падат от 
дисплея. Освен това ще 
получите най-добрите 
рецепти за свежи и вкусни 
смутита.

Вашият оторизиран специализиран търговец на Либхер ще Ви консултира компетентно при избора на правилния уред на Либхер.

Споделете с нас на нашите канали 
в социалните медии актуалните 
тенденции и теми във връзка с 
храненето и съхранението на 
хранителните продукти.

Посетете блога на Либхер и 
научете от нашие експерти 
повече за нашие уреди, за 
съхранението на продуктите, 
рецепти и много други.

Media App

Всички каталози и 
видеа могат да се 
свалят лесно и бързо 
на Вашия таблет и да 
разполагате с тях 
винаги офлайн.




