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10 добри причини да изберете продуктите на Либхер.

Традиция и опит 

Като специалист в областта на производството на хладилници и фризери 
вече почти 60 години Либхер непрекъснато разработва и реализира нови 
и убедителни продуктови решения. При това нашият ежедневен стимул е 
доверието на нашите клиенти. При никоя друга марка в областта на големите 
електроуреди няма толкова много потребители, които решават да закупят нов 
продукт, за да останат верни на марката, както при Либхер.

Супер енергоспестяващи

Прилагайки най-модерната електроника, комбинирана с високоефективни 
охладителни системи, във всичките си групи продукти Либхер предлага 
атрактивна и супер енергоспестяваща програма в най-добрите класове за 
енергийна ефективност. С уредите от най-добрия енергиен клас А+++ Либхер 
предлага уреди на най-високото ниво на енергоспестяване.

Качество на продуктите и дизайн  
на най-високо ниво

За да гарантира надеждността на всички продукти, при производството 
им Либхер използва само висококачествени материали и компоненти. 
Още в производствения процес се проверяват многократно качеството и 
функционалността на всеки уред. Постоянното усъвършенстване на уредите, 
както и оптимизацията на всички компоненти и перфектната до последния 
детайл изработка гарантират станалото вече пословично качество на Либхер, 
а заедно с това и дългия живот на продуктите, доказващ се ежедневно през 
годините. Благодарение на съчетанието на висококачествени материали и 
класически форми хладилниците и фризерите на Либхер удовлетворяват 
и най-високите изисквания по отношение на дизайна. Комбинацията от 
висококачествена благородна стомана с прецизни електронни управления и 
оборудване GlassLine осигуряват неподвластна на времето елегантност. Перфектен климат за  

благородни вина

Климатизаторите Либхер предлагат идеалните условия за спокойното узряване 
и пълното развитие на съвършения вкус на вината. Мултитемпературните 
охладители за вино позволяват постигането на оптималната температура за 
консумация. А уредите от серията Vinidor предлагат перфектното съчетание на 
двете предимства.

4-точково закрепване за  
безупречен монтаж

Либхер гарантира сигурното, стабилно и безупречно вграждане на хладилниците 
в кухненската мебел. Специалното 4-точково закрепване в мебелната ниша е 
стандарт при всички уреди с фиксирана врата. Точките за закрепване са скрити 
по елегантен начин. Ъглите на закрепване позволяват окачване в дълбочина 
отгоре и отдолу. С това ограничаване на вмъкването се постига оптимално 
подравняване и разполагане на уреда в кухненската мебел. Освен това по-
високите уреди за вграждане в ниша над 140 см разполагат с 2 регулируеми 
на височина опорни крачета отпред и 2 шини за нивелиране вдясно и отляво 
в областта на пода. Така може да се постигне перфектно подравняване на 
хладилника, оптимално затваряне на вратата и идеално охлаждане.

Екологични

Либхер е екологично отговорно предприятие. Затова екологичната концепция 
ActiveGreen започва още при проектирането на хладилниците и фризерите. Ето 
защо в своите уреди Либхер използва висококачествени компоненти, гарантиращи 
дългото и сигурно функциониране и най-добрата енергийна ефективност. 
Всички пластмасови компоненти са обозначени за оптимално рециклиране. 
Производствените процеси също са насочени към ефикасното използване на 
ресурсите. Така например явяващата се по време на производството на уредите 
топлина се отвежда обратно като отоплителна енергия. Всички заводи, в които се 
изработва продукцията, са сертифицирани съгласно международните стандарти 

за качество ISO 9001 и за управление на околната среда ISO 14001.

BioFresh – доказано по-здравословно

Отделението BioFresh гарантира перфектния климат за осигуряването на 
изключително дългата свежест на продуктите. При температура малко над 
0°C и идеална влажност на въздуха плодовете и зеленчуците, месото, рибата 
и млечните продукти запазват до три пъти по-дълго своите здравословни 
витамини, деликатния си аромат и апетитния си външен вид, отколкото в 
традиционно хладилно отделение.

NoFrost – професионално качество  
в охлаждането

Край на размразяването: За осигуряването на дълготрайната свежест на 
продуктите уредите с NoFrost на Либхер предлагат охлаждане с професионално 
качество. Продуктите се замразяват с охладен циркулационен въздух и 
въздушната влага се отвежда навън. Така фризерното пространство никога не 
се заледява и хранителните продукти не се покриват със скреж.

Най-богатата програма

Независимо дали става дума за свободностоящи хладилници и фризери, за уреди 
за вграждане под плот или за уреди за вграждане, за охлаждане, за замразяване 
или за комбинацията от двете – с асортимента си от над 200 модела Либхер 
предлага перфектното решение за почти всяко желание на клиента.

Отличия

Превъзходното качество на продуктите и на дизайна на нашите продукти се 
потвърждава непрекъснато от независими институции. През 2014 г. моделът 
SBS 70I4 получи наградата red dot. През 2014 г. както моделът SBS 70I4, така 
и моделът UWT 1682 получиха награда PlusXAward в 4 респ. 5 категории. 
Моделът ECBN 5066 беше отличен с най-старата и реномирана награда за 
дизайн в света Good Design Award. И фондацията „Щифтунг Варентест” поставя 
на уредите за вграждане на Либхер отново и отново много добри оценки. При 
последния тест 08/2015 за победител в съответната продуктова група беше 
обявен фризерът за вграждане с NoFrost IGN 1654.
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Тук ще откриете подходящия уред за вграждане

Уреди за вграждане

Монтаж на плъзгаща се врата

Мебелната врата е закрепена директно към хладил-
ника и е свързана с вратата на уреда посредством 
плъзгащи шини. При отваряне и затваряне мебелната 
врата се плъзга по дължината на шините. 

Монтаж на фиксирана врата

Мебелната врата и вратата на уреда са свързани 
устойчиво една с друга, като мебелната врата е 
закрепена директно към вратата на уреда. 

Уредите могат безпроблемно да се вградят зад мебелна врата и по този начин да бъдат 
интегрирани перфектно в кухнята. Така се постига впечатлението за оптическо единство на 
кухненската фасада. Трябва да се обърне внимание на двете различни техники за монтаж на 
мебелната врата: 

Вентилация при уредите за вграждане под плот и уредите за вграждане

Моля вземете под внимание:   
Всички вентилационни отвори трябва да са минимум 200 cm2

1   Уреди за вграждане в кухненска мебел не на височината на помещението. 
 Фронтална вентилация в цокъла. Отвеждане на въздуха през задната 
 стена на кухненската мебел.

2   Уреди за вграждане в кухненска мебел на височината на помещението. 
 Фронтална вентилация в цокъла. Отвеждане на въздуха през горните 
 вентилационни отвори.

3   Уреди за вграждане с фронтална вентилация.

4   Уреди за вграждане под плот с фронтална вентилация в цокъла. 
 Отвеждане на въздуха през горните вентилационни отвори

5   Уреди за вграждане под плот с фронтална вентилация.1   2  3  4  5  
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762 mmРазмер на нишата* Страница

Център за свежест с BioFresh ECBN 6256 22

ECBN 6156

ECBN 5066 24

Комбинирани хладилник-фризери Side-by-Side с BioFresh SBS 70I4 26

SBS 66I3 28

Комбиниран хладилник-фризер Side-by-Side SBS 66I2 29

Модели с BioFresh IKB 1910 IKBP 2354 IKBP 2754 IKBP 2954 ICBN 3366 30

IKB 2354 IKB 2754 ICBN 3356

IKBP 2350 IKBP 2750 ICBN 3314

IKB 2350 IKB 2750 ICBP 3256

IKB 2314 IKB 2714 ICBS 3214

IKB 2310 IKB 2710 IKBP 3554

IKBP 3550

IKB 3554

IKB 3550

IKB 3514

IKB 3510

Комбинирани и автоматични хладилник-фризери ICTS 2211 ICP 2914 ICN 3366 42

ICUS 2914 ICN 3356

ICP 3314

ICS 3314

ICS 3304

ICS 3204

ICUNS 3314

ICNS 3314

ICUN 3314

ICU 3314

ICUS 3314

ICUS 3214

Хладилници IKP 1654 IKP 1950 IKP 2354 IK 2754 IK 3514 52

IKP 1650 IK 1954 IK 2354 IK 2750 IK 3510

IK 1614 IK 1950 IKP 2350 IK 2710

IK 1610 IK 1910 IK 2350

IKS 1614 IK 2314

IKS 1610 IK 2310

IKS 2314

IKS 2310

Фризери IGN 1054 IGN 1654 IGN 2756 IGN 3556 68

IG 1014 IG 1614

IGS 1614

1401221028872 178158 203

*  Размерът на нишите при уредите за вграждане е нормиран и се ориентира към мебелните ниши. При това са определени дълбочината и широчината.  
Размерът на нишите дава информация за размера и височината на уредите. Точните размери на всеки уред могат да се вземат от монтажните скици за вграждане 
на страница 86 и следващите страници. 

Климатични класове. Данните при уредите се отнасят за следните околни температури:  
SN от +10 °C до +32 °C  ·  N от +16 °C до +32 °C  ·  ST от +16 °C до +38 °C  ·  T от +16 °C до +43 °C

Монтажни скици 84

Аксесоари 90
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Уреди за вграждане под плот

Чрез възможността за вграждане на хладилника и фризера под плот зад мебелна врата се създава впечатлението за оптическо единство на кухненската 
фасада. Чрез монтажа на фиксираната врата мебелната и вратата на уреда се свързват устойчиво една с друга. Вентилацията се извършва през цокъла на 
уреда, така че не се предвиждат вентилационни отвори в работния плот. Vario-цокълът позволява напасване към кухненските мебели на височина и дълбочина.
Моделът UIK 1550 е оборудван с изтеглящ се механизъм за отваряне.

Монтаж на фиксирана врата
Мебелната врата и вратата на уреда са свързани устойчиво една с друга, 
като мебелната врата е закрепена директно към вратата на уреда.

Тук ще откриете подходящия уред за вграждане

Хладилници UIK 1550 60

UIK 1620 62

UIK 1424 63

Фризер UIG 1313 72 

Страница

82
– 

87

UIK 1620 и UIG 1313
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Уреди за вино

UWT 1682WKEgb 582

Асортиментът от уреди за вино за вграждане на Либхер обхваща уреди с 
врата от изолационно стъкло и уреди за вграждане под плот, които 
представят вината по най-добрия начин, както и един модел за монтаж на 
фиксирана врата за интегриране в кухненската мебел.

Моделите за вграждане под плот разполагат с цокъл, който може да бъде 
регулиран на височина и през който се осъществява вентилацията. Затова не 
е необходима вентилационна решетка на работния плот. 
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Страница

82
– 

8745 122

Уреди за вграждане със стъклена врата 
WTEes 2053 Мултитемпературен 
охладител за вино 78 

WKEgb 582 Климатизатор за вино 82

WKEgw 582 Климатизатор за вино 82

WKEes 553 Климатизатор за вино 82 

Уреди за вграждане с плътна врата
WTI 2050 Мултитемпературен 
охладител за вино 79

Уреди за вграждане под плот със стъклена врата
UWT 1682 Мултитемпературен 
охладител за вино 80 

UWTes 1672 Мултитемпературен 
охладител за вино 81

UWKes 1752 Климатизатор за вино 81
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Хладилници и  
фризери с технология 
ActiveGreen
Либхер е екологично отговорно предприятие. Затова екологичната концепция ActiveGreen 

започва още при проектирането на хладилниците и фризерите. Ето защо в своите 

уреди Либхер използва висококачествени компоненти, гарантиращи дългото и сигурно 

функциониране и най-добрата енергийна ефективност. Всички пластмасови компоненти 

са обозначени за оптимално рециклиране. Производствените процеси също са насочени 

към ефикасното използване на ресурсите. Така например явяващата се по време на 

производството на уредите топлина се отвежда обратно като отоплителна енергия. Всички 

заводи, в които се изработва продукцията, са сертифицирани съгласно международния 

стандарт за управление на околната среда ISO 14001.

Всички данни за консумацията на енергия на уредите на Либхер за година/за 24 часа са стойности 
съгласно Регламент (ЕС) № 1060/2010. 
Действителната консумация зависи от използването и местоположението на уреда. 
При уредите за вино при околна температура +25 °C, изключено вътрешно осветление и при 
вътрешна температура +12 °C. 

Енергийната ефективност е била и е централна тема за Либхер, оказваща 
решаващо влияние още при концепцията на уредите. Чрез използването 
на най-модерната електроника, комбинирана с високоефективна хладилна 
система, при много уреди още веднъж се намалява съществено консумацията 
на енергия. По този начин Либхер отново определя критериите в актуалната 
програма от хладилници и фризери, предлагайки най-атрактивната програма 
в най-добрите енергийни класове A++ и A+++.
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Пресните хранителни продукти съдържат всички витамини, минерали и микроелементи, 

които са необходими на тялото ежедневно. Важно е обаче не само да бъдат закупени пресни, 

но преди всичко да бъдат съхранявани вкъщи при оптимални условия. За тази цел Либхер 

е разработила допълнителна климатична зона BioFresh, в която много хранителни продукти 

остават значително по-дълго пресни, отколкото в традиционното хладилно отделение.

Ниската влажност на въздуха и температурата малко над 
0°C в чекмеджето DrySafe са идеални за запазването 
на деликатните аромати и апетитния външен вид при 
съхранението на месо и риба. Така например рибата 
остава свежа до 2 дни повече, а месото – до 6 дни 
по-дълго.*

Климатичната зона HydroSafe е перфектна за запазването 
на ценните витамини и на свежия вкус на плодовете 
и зеленчуците и за дългосрочното им съхранение. 
За морковите или ябълките това означава например 
трайност до 80 дни.* 

Млечните продукти могат да бъдат съхранявани 
дълготрайно свежи при температура малко над 0°C и 
при ниска влажност на въздуха в чекмеджето DrySafe. За 
сиренето или за млякото например продължителността 
на съхранение се увеличава четирикратно.* 

Супер свежест с 
технологията BioFresh

* Точните стойности за трайността,  
 витамините и съставните вещества  
 ще откриете в BioFresh-Special, в  
 BioFresh-App или в интернет на  
 адрес biofresh.liebherr.com
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Dry- и HydroSafe
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Чекмеджетата BioFresh гарантират перфектния климат за супер дълго удоволствие от 

свежестта. Отделението DrySafe с ниска влажност на въздуха е идеално за съхранението 

на месо, риба и млечни продукти. Отделението HydroSafe предлага перфектния климат за 

съхранението на плодове и зеленчуци. Чекмеджетата могат да се изтеглят навън и да се 

изваждат дори при ъгъл на отваряне на вратата от 90°.

Чрез клапата за регулиране на влажността влажният 
климат на чекмеджето HydroSafe може по избор да се 
настрои на сух режим, както в чекмеджето DrySafe.

С интегрираното светодиодно (LED) осветление 
в разделителния плот над отделенията BioFresh 
вътрешното пространство се осветява перфектно при 
тяхното изтегляне.

Чекмеджетата BioFresh в уредите с Premium оборудване 
могат да се изтеглят напълно и имат система SoftTele-
scopic за комфортно самостоятелно прибиране навътре 
и нежно омекотяване на затварянето. 

Силата на свежестта с 
BioFresh
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Светодиодна (LED) светлинна колона
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Отличителна характеристика на уредите от серията Premium с BioFresh са двете интегрирани 

от двете страни на вътрешното пространство светодиодни (LED) осветителни колони, 

осигуряващи равномерното осветяване на хладилното пространство. Специалното сатиниране 

на покритието на осветителните тела създава приятна, първокласна светлинна атмосфера. 

Много приятно е постепенното засилване на интензивността на светлината при отварянето на 

уреда. Същевременно осветителните колони позволяват разместване на стъклените рафтове 

на различна височина.

Светодиодно 
(LED) осветление във 
вътрешното пространство

Чекмеджетата BioFresh при моделите от серията Premium 
са оборудвани с централно светодиодно (LED) осветление 
за оптималната прегледност на съхраняваните хранителни 
продукти. Светодиодите са интегрирани в разделителния 
плот и по този начин осветяват равномерно изтеглените 
чекмеджета BioFresh директно отгоре.

При комбинираните хладилник-фризери за вграждане от 
серията Premium и фризерното отделение също разполага 
със светодиодна (LED) лайстна. Над чекмеджетата на 
фризерното отделение е позиционирана една светодиодна 
(LED) осветителна лайстна, която осигурява осветлението 
на извадените прозрачни чекмеджета и още по-добър 
поглед върху съхраняваните хранителни продукти.

При уредите с BioFresh от серията Comfort е вграден 
светодиоден (LED) плафон странично във вътрешния 
корпус. Интегрирането му в една равнина със стената на 
уреда гарантира повече полезен обем и повече повърхност 
за поставяне на продуктите. Разположението му в средата 
осигурява възможно най-доброто осветление на цялото 
хладилно отделение.



16

VarioSafe
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Новото чекмедже VarioSafe при избрани модели от серията Premium с BioFresh предлага 

прегледност и създава ред на съхраняваните продукти. Това е оптималното място 

за по-малки хранителни продукти и опаковки. Чекмеджето може да се напасне чрез 

регулируемата височина на поставките и да бъде поставено на множество позиции 

спрямо осветителната колона. Благодарение на специалната конструкция на вътрешното 

пространство стените на всички уреди за вграждане на Либхер са особено лесни за 

почистване. Опорните колони от двете страни позволяват гъвкавото разместване 

на стъклените поставки от закалено трислойно стъкло и по този начин осигуряват 

индивидуалното използване на хладилното пространство.

С Comfort GlassLine моделите от серията Comfort получават 
едно висококачествено стъклено оборудване за вътрешната 
страна на вратата. Поставките за кенове и бутилки 
разполагат със сатиниран плот от закалено трислойно 
стъкло и красива пластмасова рамка с преместващ се 
държач за бутилки.

Оборудването Premium GlassLine на вътрешното 
пространство впечатлява с изискания си дизайн и 
използването на висококачествени материали. Поставките 
от вътрешната страна на вратата на моделите от серията 
Premium разполагат със сатиниран стъклен плот от закалено 
трислойно стъкло, съвършено оформени пластмасови 
странични части, профили от благородна стомана и 
поставка за бутилки с преместващ се държач. Оборудването 
от вътрешната страна на вратата на уредите от тази серия 
се допълва от две различни по големина, изваждащи се, 
прозрачни кутии VarioBox с капак.

Супер комфортно –  
новото вътрешно 
пространство

Поставките от вътрешната страна на вратата на Comfort 
GlassLine, както и на Premium GlassLine оборудването могат 
да се разместват на различна височина.
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Модели за вграждане с 
BioFresh

1 MagicEye с LCD дисплей. Прецизно 
спазване на избраната температура 
с цифрово показание и иновативно 
сензорно обслужване

9 SoftTelescopic. Комфортно 
самостоятелно прибиране с нежно 
омекотяване на затварянето на 
чекмеджетата BioFresh

2 VarioBox. Готово за сервиране 
съхранение на хранителните продукти в 
хладилника; с отделна поставка за яйца

10 Светодиодно (LED) осветление на 
чекмеджетата BioFresh. Равномерно 
и ярко осветление на чекмеджетата 
BioFresh, директно отгоре 

3 PowerCooling. Бързо охлаждане на 
съхраняваните хранителни продукти и 
равномерна температура на охлаждане 
във вътрешното пространство с 
интегриран вентилатор

11 SoftSystem. Особено нежно затваряне 
на вратата – при ъгъл на отваряне на 
вратата от 30° или по-малко вратата се 
затваря автоматично

4 Двустранни светодиодни (LED) 
осветителни колони. Равномерно 
осветяване на хладилното пространство

12 DuoCooling. Два напълно независимо 
регулируеми охлаждащи кръга 
предотвратяват проникването 
на миризми и изсъхването на 
хранителните продукти 5 Рафтове GlassLine. Всички рафтове 

от закалено трислойно стъкло могат 
да се регулират на различна височина; 
стъкленият рафт с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга предлага допълнителна 
гъвкавост

13 Светодиодно (LED) осветление на 
фризерното отделение. Оптимално 
осветление на извадените чекмеджета

6 Premium GlassLine. Поставките от 
вътрешната страна на вратата с профил 
от благородна стомана могат да се 
разместват на различна височина; 
поставка за бутилки с преместващ се 
държач за бутилки

14 NоFrost. Край на размразяването на 
фризерното отделение

7 Вариативно използваем рафт за 
бутилки. Алтернативно той може да 
се смени с намиращия се под него 
стъклен плот (като гладка повърхност за 
поставяне на продуктите)

15 Ледогенератор  (IceMaker) с връзка 
към водопроводната мрежа. Кубчета 
лед с най-добро качество за всеки повод

8  BioFresh.  Перфектният климат за супер 
дълга свежест в чекмеджетата Hydro- 
и DrySafe

17  VarioSpace. Изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове за 
замразяване на изключително големи 
продукти

18 Шини за нивелиране и регулируеми 
опорни крачета. За перфектното 
подравняване на хладилника в 
кухненската мебел

16 FrostSafe. Затворени от всички страни, 
прозрачни чекмеджета

Още по темата NoFrost 
можете да намерите 
в интернет на адрес 
nofrost.liebherr.com
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Модели с BioFresh: Детайли от оборудването

С два напълно независимо регулируеми охлаждащи кръга температурата в комбинираните хладилник-фри-
зери може да се регулира точно и независимо в хладилното и фризерното отделение със системата 
DuoCooling. Освен това със системата DuoCooling не се осъществява въздухообмен между хладилното и фри-
зерното отделение. По този начин се предотвратява проникването на миризми и изсушаването на съхранява-
ните хранителни продукти. Освен това системата позволява комфортното изключване по време на отпуска.

Елегантното управление на електрониката на уредите от серията Premium гарантира прецизното 
спазване на избраната температура. Всички функции могат да бъдат избрани удобно чрез нежното 
докосване на сензорния панел за обслужване. Температурата се изобразява в MagicEye чрез 
цифровото показание на LCD дисплея.

Серията Premium с BioFresh предлага две 
интегрирани светодиодни (LED) освети-
телни колони вдясно и вляво за равномер-
ното осветяване на хладилното пространство. 
При отварянето на уреда нежно се засилва 

Интегрираната във вратата система 
SoftSystem в изискано бяло, пасващо на 
вътрешната страна на вратата, комфортно 
омекотява движението при нейното 
затваряне и осигурява едно особено нежно 
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Един иновативен детайл от оборудването е вариативно използваемият рафт за бутилки над 
чекмеджетата BioFresh уредите от серията Premium. В зависимост от нуждите като допълнителен 
рафт може да се използва стъкленият плот или интегрираният рафт за бутилки под него.

Всички уреди от серията Premium с BioFresh разполагат с изтеглящи се изцяло навън чекмеджета 
BioFresh и със системата SoftTelescopic за самостоятелно прибиране навътре с нежно омекотяване 
на затварянето, които правят ежедневното използване на уреда практично, сигурно и комфортно. 
Чекмеджетата могат да бъдат изтегляни напълно и изваждани дори при ъгъл на отваряне на 
вратата от 90°.

интензивността на светлината. Сатинирането 
на капака на осветлението създава елегантна 
светлинна атмосфера. Едновременно с това 
осветителните колони позволяват вариатив-
ното разместване на стъклените рафтове.

затваряне дори и при пълно натоварване на 
вътрешната  страна на вратата. Вратата се 
затваря автоматично при ъгъл на отваряне 
от 30° или по-малко.
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ECBN 6256
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Изключително широки центрове за свежест с BioFresh

ECBN 6256 PremiumPlus

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  471 l 
 Хладилно отделение:  357 l 
 от него BioFresh:  68 l 
 Фризерно отделение:  114 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 322 / 0,881 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 203,2 / 91,5 / мин. 62,5
 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 43 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,5 A
 · Окачване на вратата вляво несменяемо/вдясно несменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · Premium GlassLine поставки на вратата с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта
 · Вариативно използваеми рафтове за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна колона и 
светодиодно (LED) таванно осветление

 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh (2 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 03, 05

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  471 l 
 Хладилно отделение:  357 l от него BioFresh: 68 l 
 Фризерно отделение:  114 l 
Енергиен клас: m

 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 410 / 1,121 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 203,2 / 91,5 / мин. 62,5
 · Климатичен клас: SN-T  ∙ Ниво на шум: 42 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,5 A
 · Окачване на вратата: десни панти 001, леви панти 617
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Специални размери – монтажна дълбочина виж 
монтажната скица

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · Premium GlassLine поставки на вратата с държач 
за бутилки, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта
 · Вариативно използваеми рафтове за бутилки
 · Светодиодна (LED) колона и таванно освeтление, 
LED - в чекмеджетата BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh (2 HydroSafe), изтеглящи се 
върху телескопични шини

Фризерно отделение 4
 · Ледогенератор (IceMaker) с връзка към 
водопроводната мрежа 3/4"

 · Производство на кубчета лед за 24 h: 1,3 kg
 · Запаси от кубчета лед: 2,7 kg  
 · Светодиодно (LED) осветление

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 03, 05

Фризерно отделение 4
 · Ледогенератор (IceMaker) с връзка към 
водопроводната мрежа 3/4"

 · Производство на кубчета лед за 24 h: 1,3 kg
 · Запаси от кубчета лед: 2,7 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета, две от които изтеглящи се върху 
телескопични шини със самостоятелно прибиране

 · Време за съхранение при неизправност: 51 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 11 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството

ECBN 6156 Вариант -001 с окачване вдясно 

ECBN 6156 Вариант -617 с окачване вляво

20391 20391
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ECBN 5066 (Вариант -617  
с окачване на вратата вляво) 

1 MagicEye с LCD дисплей. Прецизно 
спазване на избраната температура 
с цифрово показание и иновативно 
сензорно обслужване

2  Воден филтър. Интегрираният воден 
филтър осигурява по всяко време 
перфектно качество на водата за 
кубчетата лед

3   Premium GlassLine. Поставките 
от вътрешната страна на вратата с 
масивна алуминиева лайстна могат да 
се разместват на различна височина, с 
отделна поставка за яйца

4  Двустранни светодиодни (LED) 
осветителни колони. Равномерно 
осветление на хладилното отделение 
чрез множество светодиоди

5 Рафтове GlassLine. Всички рафтове 
от закалено трислойно стъкло могат 
да се регулират на различна височина; 
стъкленият рафт с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга предлага допълнителна 
гъвкавост

6 Вариативно използваем рафт за 
бутилки. Алтернативно той може да 
се смени с намиращия се под него 
стъклен плот (като гладка повърхност за 
поставяне на продуктите)

7 BioFresh.  Перфектен климат за 
изключително дълга свежест в 
чекмеджетата Hydro- и DrySafe
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Електроника PremiumPlus със сензорно 
управление

8  Светодиодно (LED) осветление на 
чекмеджетата BioFresh. Равномерно 
и ярко осветление на чекмеджетата 
BioFresh, странично

9 DuoCooling. Два напълно независимо 
регулируеми охлаждащи кръга 
предотвратяват проникването на миризми 
и изсъхването на хранителните продукти

10  Чекмеджета на фризерното 
отделение. Двете чекмеджета 
могат да се изваждат удобно върху 
висококачествените телескопични 
шини и разполагат с механизъм за 
самостоятелно прибиране 

11  Ледогенератор (IceMaker) с връзка към 
водопроводната мрежа. Кубчета лед с 
най-добро качество за всеки повод 

12  NoFrost. Край на размразяването на 
фризерното отделение

13  Светодиодно (LED) осветление на 
фризерното отделение. Оптимално 
осветление на извадените чекмеджета

14  Фронтална вентилация. 

Изключително широк център за свежест с BioFresh

ECBN 5066 Вариант -001 с окачване вдясно    

ECBN 5066 Вариант -617 с окачване вляво

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  379 l 
 Хладилно отделение:  276 l от него BioFresh: 57 l 
 Фризерно отделение:  103 l 
Енергиен клас: n

 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 287 / 0,785 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 203,2 / 76,2 / мин. 61
 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 42 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,5 A
 · Окачване на вратата: десни панти 001, леви панти 617
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 · Специални размери – монтажна дълбочина виж 
монтажната скица

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · Premium GlassLine поставки на вратата с държач 
за бутилки, поставка за яйца

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

 · Вариативно използваеми рафтове за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна колона от двете 
страни

 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh (2 HydroSafe), изтеглящи се 
върху телескопични шини

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 03, 05

Фризерно отделение 4
 · Ледогенератор (IceMaker) с връзка към 
водопроводната мрежа 3/4"

 · Производство на кубчета лед за 24 h: 1,0 kg
 · Запаси от кубчета лед: 2,7 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета, две от които изтеглящи се върху 
телескопични шини със самостоятелно прибиране

 · Време за съхранение при неизправност: 30 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 12 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството

20376
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1 MagicEye с LCD дисплей. Прецизно спазване 
на избраната температура с цифрово показание 
и иновативно сензорно обслужване

3 Светодиодно (LED) осветление на фризерното 
отделение. Осигурява добра прегледност на 
изтеглените чекмеджета

9 PowerCooling. Бързо охлаждане на 
съхраняваните хранителни продукти и 
равномерна температура на охлаждане във 
вътрешното пространство

2  NоFrost. Край на размразяването на фризерното 
отделение

4 FrostSafe. Затворени от всички страни, 
прозрачни чекмеджета

5 Телескопични шини. Висококачествените и 
лесно подвижни телескопични шини правят 
ежедневното ползване практично и приятно

7 VarioSpace. Изваждащи се чекмеджета и 
междинни стъклени плотове за замразяване на 
изключително големи продукти

6   Ледогенератор (IceMaker) с връзка към 
водопроводната мрежа. Кубчета лед с най-
добро качество за всеки повод

8   SoftSystem. Особено нежно затваряне на 
вратата – при ъгъл на отваряне от 30° или 
по-малко вратата се затваря автоматично

VarioBox. Готово за сервиране съхранение на 
хранителните продукти в хладилника; с отделна 
поставка за яйца

10
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Монтаж само както е илюстрирано: фризерът отляво, хладилникът отдясно

11 Двустранни светодиодни (LED) 
осветителни колони. Равномерно 
осветяване на хладилното пространство 
чрез множество светодиоди

13 Рафтове GlassLine. Всички рафтове 
от закалено трислойно стъкло могат 
да се регулират на различна височина; 
стъкленият рафт с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга предлага допълнителна 
гъвкавост

14 VarioSafe. Оптималното място за 
по-малки опаковки, туби и бурканчета

16   Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh. Равномерно 
и ярко осветление на чекмеджетата 
BioFresh, директно отгоре

12 Premium GlassLine.  Поставките на 
вратата с профил от благородна стомана 
могат да се разместват на различна 
височина; поставка за бутилки с 
преместващ се държач за бутилки

18  SoftTelescopic. Комфортно 
самостоятелно прибиране с нежно 
омекотяване на затварянето на 
чекмеджетата BioFresh

15 Вариативно използваем рафт за 
бутилки. Алтернативно той може да 
се смени с намиращия се под него 
стъклен плот (като гладка повърхност 
за поставяне на продуктите)

17   BioFresh. Перфектният климат за супер 
дълга свежест в чекмеджетата Hydro- 
и DrySafe

19 Шини за нивелиране и регулируеми 
опорни крачета. За перфектното 
подравняване на хладилника в 
кухненската мебел

Комбинирани 
хладилник-
фризери Side-by-
Side с BioFresh 
за вграждане

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  209 l 
 Фризерно отделение:  209 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 241 / 0,660 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,3 A
 · Окачване на вратата вляво / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  301 l 
 Хладилно отделение:  301 l 
 от него BioFresh:  90 l

 · Енергиен клас: K
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 89 / 0,242 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 35 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Фризерно отделение 4
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · Ледогенератор (IceMaker) с връзка към 
водопроводната мрежа 3/4”

 · Производство на кубчета лед за 24 h: 0,8 kg
 · Запаси от кубчета лед: 1,5 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 9 чекмеджета, от тях 5 изтеглящи се върху 
телескопични шини, VarioSpace

 · Време за съхранение при неизправност: 14 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 18 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството

 · 2 акумулатора за студ

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна колона двустранно
 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 3 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 2 HydroSafe) със 
 · SoftTelescopic 

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 04, 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01

SBS 70I4 Premium 178
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SBS 66I3 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  255 l 
 Хладилно отделение:  193 l 
 Фризерно отделение:  62 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 230 / 0,628 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  234 l 
 Хладилно отделение:  176 l от него BioFresh: 67 l 
 Фризерно отделение:  58 l 
Енергиен клас: n

 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 232 / 0,634 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, 
изтеглящо се върху елескопични шини със 
светодиодно (LED) осветление

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед  
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 20 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · 2 акумулатора за студ

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · 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 от двете 
страни

 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01, 04, 05, 06

Фризерно отделение 4
 · Ледогенератор (IceMaker) с връзка към 
водопроводната мрежа 3/4"

 · Производство на кубчета лед за 24 h: 0,8 kg
 · Запаси от кубчета лед: 1,0 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 4 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 18 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството

 · 2 акумулатора за студ

178

Комбиниран хладилник-фризер Side-by-Side с BioFresh за вграждане
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SBS 66I2 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  255 l 
 Хладилно отделение:  193 l 
 Фризерно отделение:  62 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 230 / 0,628 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  249 l 
 Хладилно отделение:  191 l 
 Фризерно отделение:  58 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 226 / 0,617 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, 
изтеглящо се върху телескопични шини със 
светодиодно (LED) осветление

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед  
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 20 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · 2 акумулатора за студ

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, 
изтеглящо се върху телескопични шини със 
светодиодно (LED) осветление

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06

Фризерно отделение 4
 · Ледогенератор (IceMaker) с резервоар за вода
 · Производство на кубчета лед за 24 h: 0,8 kg
 · Запаси от кубчета лед: 1,0 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 4 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 18 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството

 · 2 акумулатора за студ

178

Комбиниран хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане 
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ICBN 3366 Premium ICBN 3356 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  233 l 
 Хладилно отделение:  176 l 
 от него BioFresh:  67 l 
 Фризерно отделение:  57 l 
Енергиен клас: n

 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 232 / 0,633 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55
 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  238 l 
 Хладилно отделение:  176 l от него BioFresh: 67 l 
 Фризерно отделение:  62 l 
Енергиен клас: n

 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 236 / 0,644 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · 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 от двете страни
 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · 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 от двете страни
 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата BioFresh
 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед ∙ Светодиодно (LED) осветление
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 20 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството  ∙ 2 акумулатора за студ

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01, 04, 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01, 05, 06

Фризерно отделение 4
 · Ледогенератор (IceMaker) с връзка към 
водопроводната мрежа 3/4"

 · Производство на кубчета лед за 24 h: 0,8 kg
 · Запаси от кубчета лед: 1,0 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 4 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 18 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството

 · 2 акумулатора за студ

178 178

Комбинирани хладилник-фризери с BioFresh за вграждане
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ICBN 3314 Comfort ICBP 3256 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  237 l  
 Хладилно отделение:  175 l от него BioFresh: 67 l 
 Фризерно отделение:  62 l 
Енергиен клас: n

 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 235 / 0,643 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  261 l  
 Хладилно отделение:  204 l от него BioFresh: 67 l 
 Фризерно отделение:  57 l 
Енергиен клас: K

 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 162 / 0,442 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 34 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe), 
изтеглящи се върху телескопични шини

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 20 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Вариативно използваем рафт за бутилки  ∙ VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна колона от двете страни
 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата BioFresh
 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед ∙ Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета, VarioSpace  ∙ Време за съхранение 
при неизправност: 36 h

 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството  ∙ 2 акумулатора за студ

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01, 05, 06

ICBS 3214 Comfort

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  261 l  
 Хладилно отделение:  204 l  от него BioFresh: 67 l 
 Фризерно отделение:  57 l 
Енергиен клас: n

 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 232 / 0,635 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 35 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe), 
изтеглящи се върху телескопични шини

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · 2 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06, 12

178 178 178
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IKB 3554 Premium IKB 3514 Comfort IKB 3550 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  284 l 
 Хладилно отделение:  257 l 
 от него BioFresh:  90 l 
 Фризерно отделение:  27 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 230 / 0,630 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  284 l 
 Хладилно отделение:  257 l 
 от него BioFresh:  90 l 
 Фризерно отделение:  27 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 230 / 0,630 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  301 l 
 Хладилно отделение:  301 l 
 от него BioFresh:  90 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 133 / 0,363 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна колона от двете страни
 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 3 чекмеджета BioFresh(1 DrySafe, 2 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 22 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 3 чекмеджета BioFresh(2 DrySafe, 1 HydroSafe), 
изтеглящи се върху телескопични шини

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 22 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна колона от двете 
страни

 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 3 чекмеджета BioFresh(1 DrySafe, 2 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01

178 178 178

Хладилници с BioFresh за вграждане

IKBP 3550 в K (89 / 0,242 kWh) 35 dB(A)IKBP 3554 в K (160 / 0,438 kWh), 35 dB(A)
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IKB 3510 Comfort IKBP 2954 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  301 l 
 Хладилно отделение:  301 l 
 от него BioFresh:  90 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 133 / 0,363 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  254 l 
 Хладилно отделение:  226 l 
 от него BioFresh:  60 l 
 Фризерно отделение:  28 l

 · Енергиен клас: K
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 152 / 0,415 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
157,4-159 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 35 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · 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) осветление
 · 3 чекмеджета BioFresh(2 DrySafe, 1 HydroSafe), 
изтеглящи се върху телескопични шини

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна колона от двете страни
 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 22 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01

178 158
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IKB 2754

IKB 2754 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  216 l 
 Хладилно отделение:  196 l 
 от него BioFresh:  59 l 
 Фризерно отделение:  20 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 202 / 0,552 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
139,7-141,3 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна колона от двете страни
 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

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

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01

140

Хладилници с BioFresh за вграждане

IKBP 2754 в K (140 / 0,382 kWh), 35 dB(A)
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IKB 2714 Comfort IKB 2750 Premium IKB 2710 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  216 l 
 Хладилно отделение:  196 l 
 от него BioFresh:  59 l 
 Фризерно отделение:  20 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 202 / 0,552 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
139,7-141,3 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  230 l 
 Хладилно отделение:  230 l 
 от него BioFresh:  59 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 124 / 0,339 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
139,7-141,3 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  231 l 
 Хладилно отделение:  231 l 
 от него BioFresh:  59 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 125 / 0,340 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
139,7-141,3 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe), 
изтеглящи се върху телескопични шини

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

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна колона от двете 
страни

 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 6 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe), 
изтеглящи се върху телескопични шини

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02

140 140 140

Хладилници с BioFresh за вграждане

IKBP 2750 в K (83 / 0,226 kWh), 35 dB(A)
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IKB 2354 Premium IKB 2350 Premium IKB 2314 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  181 l 
 Хладилно отделение:  165 l 
 от него BioFresh:  59 l 
 Фризерно отделение:  16 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 189 / 0,516 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-123,6 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  196 l 
 Хладилно отделение:  196 l 
 от него BioFresh:  59 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 121 / 0,329 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-123,6 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  182 l 
 Хладилно отделение:  166 l 
 от него BioFresh:  59 l 
 Фризерно отделение:  16 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 189 / 0,517 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-123,6 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · 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 от двете страни
 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

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

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна колона от двете 
страни

 · Светодиодно (LED) осветление за чекмеджетата 
BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) със 
SoftTelescopic

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe), 
изтеглящи се върху телескопични шини

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

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 01

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02

122 122 122

Хладилници за вгражданеmit BioFresh

IKBP 2350 в K (80 / 0,219 kWh), 34 dB(A)IKBP 2354 в K (130 / 0,355 kWh), 33 dB(A), SN-T
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IKB 2310 Comfort IKB 1910 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  196 l 
 Хладилно отделение:  196 l 
 от него BioFresh:  59 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 121 / 0,329 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-123,6 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  157 l 
 Хладилно отделение:  157 l 
 от него BioFresh:  59 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 116 / 0,317 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
102,4-104 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe), 
изтеглящи се върху телескопични шини

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe), 
изтеглящи се върху телескопични шини

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02

122 102
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1 MagicEye с LCD дисплей. Прецизно 
спазване на избраната температура с  
иновативно сензорно обслужване

10 Голямо чекмедже за плодове и 
зеленчуци. Висококачествените 
и лесно подвижни телескопични 
шини правят ежедневното ползване 
практично и приятно

3  PowerCooling. Бързо охлаждане на 
съхраняваните хранителни продукти и 
равномерна температура на охлаждане 
във вътрешното пространство. 
SuperCool понижава температурата 
на +2 °C за бързото охлаждане на 
хранителните продукти

11 Светодиодно (LED) осветление за 
чекмеджето за плодове и зеленчуци. 
Допълнително осветление за още по-добра 
прегледност на съхраняваните продукти

4 VarioBox. Готово за сервиране 
съхранение на хранителните продукти;  
с отделна поставка за яйца

12 SoftSystem. Особено нежно затваряне 
на вратата дори при пълно натоварване. 
При ъгъл на отваряне от 30° и по-малко 
вратата се затваря автоматично

5 Светодиодна (LED) осветителна 
колона. Приятно, първокласно 
осветление чрез множество светодиоди. 
Нежно увеличаване на интензивността 
на светлината при отварянето на уреда

14 Светодиодно (LED) осветление на 
фризерното отделение. Оптимално 
осветяване на извадените чекмеджета

13 DuoCooling. Два напълно независимо 
регулируеми охлаждащи кръга 
предотвратяват проникването на 
миризми и изсъхването на хранителните 
продукти. Хладилното отделение може 
да се изключи изцяло

6  Рафтове GlassLine. Всички рафтове от 
закалено трислойно стъкло могат да се 
регулират на различни височини

15 Ледогенератор (IceMaker) с 
резервоар за вода. Кубчета лед с  
най-добро качество за всеки повод

7 Разделящ се на две части стъклен 
рафт. Допълнителна гъвкавост за 
съхранението на хранителните продукти

16 NоFrost. Край на размразяването на 
фризерното отделение

8 Резервоар за вода за ледогенератора 
(Icemaker). Иновативно решение 
при недостатъчно добро качество на 
водата респ. липсваща връзка към  
водопроводната мрежа

17   FrostSafe. Затворени от всички страни, 
прозрачни чекмеджета

9 Premium GlassLine. Поставките от 
вътрешната страна на вратата с 
профил от благородна стомана могат да 
се разместват на различна височина; 
поставка за бутилки с преместващ се 
държач за бутилки

18  VarioSpace. Изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове за 
замразяване на изключително големи 
продукти

19 Шини за нивелиране и регулируеми 
опорни крачета. За перфектното 
подравняване на хладилника в 
кухненската мебел

2  Автоматика SuperFrost. Понижава бързо 
температурата до -32 °C. По този начин 
могат да се замразят големи количества 
прясно поставени хранителни продукти, 
като при това се съхраняват техните 
витамини. Особено енергоспестяващо 
благодарение на управлението в 
зависимост от количеството

Още по темата NoFrost 
на интернет адрес 
nofrost.liebherr.com

Комбинирани и 
автоматични хладилник-
фризери за вграждане



39

6 7

8

9

10

43

1

5

13
14

12

12

2

19

11

16

17

18

15

ICN 3366



40

Комбинирани и автоматични хладилник-фризери за вграждане: Детайли от оборудването

С Comfort GlassLine моделите от серията получават висококачествено стъклено оборудване за 

вътрешната част на вратата. Поставките за кенове и бутилки разполагат със сатиниран стъклен 

плот и красива пластмасова рамка с преместващ се държач за бутилки.

Прегледната електроника на уредите от серията Comfort гарантира точното спазване на избраната 

температура. Настройките могат да се регулират комфортно чрез бутоните. Температурата в 

хладилното отделение се изобразява в MagicEye чрез цифрово показание на LCD дисплея.

Мощната система PowerCooling осигурява 

бързото охлаждане на прясно поставените 

продукти и равномерната температура на 

охлаждане в цялото вътрешно пространство. 

Уредите от серията Comfort разполагат 

с голямо и изцяло прозрачно цялостно 

чекмедже за плодове и зеленчуци. То 

е много просторно и може да се издърпва 
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С технологията SmartFrost силно се намалява заскрежаването на вътрешното пространство и на 

замразяваните продукти. Поради това много по-рядко е необходимо размразяване. Вътрешните 

стени са гладки и поради това са лесни за почистване.

При уредите от серията Comfort е вграден светодиоден (LED) плафон странично във вътрешния 

корпус. Интегрирането му в една равнина със стената на уреда гарантира повече полезен обем и 

повече повърхност за поставяне на продуктите. Разположението му в средата осигурява възможно 

най-доброто осветление.

При отваряне на вратата контактният 

прекъсвач на вратата изключва вентилатора. 

Така се спестява ценна енергия.

навън и вкарва навътре върху свалящи се 

колелца. Така безпроблемно могат да 

се съхраняват и по-големи хранителни 

продукти при оптимална прегледност.
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ICN 3356 PremiumICN 3366 Premium ICNS 3314 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  248 l 
 Хладилно отделение:  191 l 
 Фризерно отделение:  57 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 225 / 0,615 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  255 l 
 Хладилно отделение:  193 l 
 Фризерно отделение:  62 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 230 / 0,628 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 
 · 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55
 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  256 l 
 Хладилно отделение:  194 l 
 Фризерно отделение:  62 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 230 / 0,630 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, 
изтеглящо се върху телескопични шини със 
светодиодно (LED) осветление

Фризерно отделение 4
 · Ледогенератор (IceMaker) с резервоар за вода
 · Производство на кубчета лед за 24 h: 0,8 kg
 · Запаси от кубчета лед: 1,0 kg  
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 4 чекмеджета, VarioSpace  ∙ Време за съхранение 
при неизправност: 18 h

 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, 
изтеглящо се върху телескопични шини със 
светодиодно (LED) осветление

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 20 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството  
 · 2 акумулатора за студ

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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, върху 
колелца

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 20 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06, 12

178 178 178

Комбинирани и автоматични хладилник-фризери за вграждане
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ICUN 3314 Comfort ICUNS 3314 Comfort ICP 3314 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  274 l 
 Хладилно отделение:  194 l 
 Фризерно отделение:  80 l

 · Енергиен клас: K
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 156 / 0,427 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 34 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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, върху 
колелца

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 30 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 14 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  256 l 
 Хладилно отделение:  194 l 
 Фризерно отделение:  62 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 230 / 0,630 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 39 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  256 l 
 Хладилно отделение:  194 l 
 Фризерно отделение:  62 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 230 / 0,630 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 39 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение

 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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, върху 
колелца

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение

 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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, върху 
колелца

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 20 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06, 12

178 178 178
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ICS 3304 ComfortICS 3314 Comfort ICS 3204 Comfort

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  274 l 
 Хладилно отделение:  194 l 
 Фризерно отделение:  80 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 235 / 0,642 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 35 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  274 l 
 Хладилно отделение:  194 l 
 Фризерно отделение:  80 l

 · Енергиен клас: m
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 299 / 0,817 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 39 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  281 l 
 Хладилно отделение:  224 l 
 Фризерно отделение:  57 l

 · Енергиен клас: m
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 290 / 0,792 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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, върху 
колелца

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 14 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки

 · 5 GlassLine рафта
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци
 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 14 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки

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

 
Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06, 12

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06, 12

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06, 12

178 178 178

Комбинирани и автоматични хладилник-фризери за вграждане
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ICU 3314 Comfort ICUS 3314 Comfort ICUS 3214 Comfort

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  281 l 
 Хладилно отделение:  224 l 
 Фризерно отделение:  57 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 217 / 0,593 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение

 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, върху 
колелца

 
Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 6 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06, 12

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  274 l 
 Хладилно отделение:  194 l 
 Фризерно отделение:  80 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 235 / 0,642 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  274 l 
 Хладилно отделение:  194 l 
 Фризерно отделение:  80 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 224 / 0,611 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение

 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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, върху 
колелца

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 26 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 6 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение

 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, върху 
колелца

 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 6 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06, 12

178 178 178



46

ICP 2914



47

ICP 2914 Comfort ICUS 2914 Comfort ICTS 2211 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  241 l 
 Хладилно отделение:  184 l 
 Фризерно отделение:  57 l

 · Енергиен клас: K
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 142 / 0,387 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
157,4-159 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 35 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  241 l 
 Хладилно отделение:  184 l 
 Фризерно отделение:  57 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 203 / 0,556 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
157,4-159 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниво на шум: 36 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,4 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  198 l 
 Хладилно отделение:  155 l 
 Фризерно отделение:  43 l

 · Енергиен клас: m
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 234 / 0,639 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-122,5 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: ST
 · Ниво на шум: 39 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-230 V~ / 0,5 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното и 
фризерното отделение

 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, върху 
колелца

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · 2 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 30 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, върху 
колелца

 
Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 6 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Хладилно отделение
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче за настройка на 
температурата

 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Осветление
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 18 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 05, 06, 12

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02, 12

158 158 122

Комбинирани и автоматични хладилник-фризери за вграждане
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Хладилници 
за вграждане

1 MagicEye с LCD дисплей. Прецизно 

спазване на избраната температура и 

иновативно сензорно обслужване

9 Голямо чекмедже за плодове и 

зеленчуци. Много пространство за 

прегледното съхранение на плодове и 

зеленчуци

3 VarioBox. Съхранение на готови за 

сервиране хранителни продукти в 

хладилника; с отделна поставка за яйца

10   Светодиодно (LED) осветление за

чекмеджето за плодове и зеленчуци. 

Допълнително осветление за още 

по-добра прегледност на съхраняваните 

продукти 

6 Premium GlassLine. Поставките от 

вътрешната страна на вратата с 

профил от благородна стомана могат да 

се разместват на различна височина; 

поставка за бутилки с преместващ се 

държач за бутилки

11 Телескопични шини. 

Висококачествените, лесно подвижни 

телескопични шини правят ежедневното 

ползване практично и приятно 

7 Разделящ се на две части стъклен 

рафт. Допълнителна гъвкавост за 

съхранението на хранителните продукти

12 SoftSystem. Особено нежно 

затваряне на вратата дори при пълно 

натоварване. При ъгъл на отваряне от 

30° или по-малко вратата се затваря 

автоматично

13 Шини за нивелиране и регулируеми 

опорни крачета. За перфектното 

подравняване на хладилника в 

кухненската мебел (шини за нивелиране 

при ниша над 140 cm, регулируеми 

опорни крачета при ниша над 88 cm)

2 PowerCooling. Бързо охлаждане на 

съхраняваните хранителни продукти и 

равномерна температура на охлаждане 

във вътрешното пространство. 

SuperCool понижава температурата 

на 2 °C за бързото охлаждане на 

хранителните продукти

4 Рафт за бутилки. Практично и красиво 

решение за съхранението на напитки

5 Светодиодна (LED) осветителна 

колона. Приятно, първокласно 

осветление чрез множество 

светодиоди. Нежно увеличаване на 

интензивността на светлината при 

отварянето на уреда

8 Рафтове GlassLine. Всички рафтове 

от закалено трислойно стъкло могат 

при необходимост да се регулират на 

различна височина
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Хладилници за вграждане: Детайли от оборудването 

Уредите от серията Premium за ниша над 122 см разполагат с голямо, изцяло прозрачно чекмедже 
за плодове и зеленчуци, изтеглящо се върху висококачествени, лесно подвижни телескопични 

шини, правещи ежедневното ползване комфортно, практично и приятно.

Елегантното управление на електрониката на уредите от серията Premium осигурява прецизното 

спазване на избраната температура. Всички функции могат да се настроят лесно и удобно чрез 

нежното докосване на сензорния панел. Температурата се изобразява в MagicEye чрез цифрово 

показание на LCD дисплея.

Уредите от серията Premium са оборудвани 

със светодиодна (LED) осветителна 
колона, в която са поставени множество 

светодиоди, осигуряващи равномерното 

осветяване на хладилното пространство. 

При всички модели от серията Premium 

за ниша над 122 см чекмеджетата 

за плодове и зеленчуци се осветяват 

допълнително за по-добра видимост на 
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Интегрираната във вратата система SoftSystem в изискано бяло комфортно омекотява движението 

при нейното затваряне и осигурява особено нежно затваряне дори и при пълно натоварване на 

вътрешната страна на вратата. Вратата се затваря автоматично при ъгъл на отваряне от 30° или 

по-малко.

Premium GlassLine впечатлява със своя благороден дизайн и използваните висококачествени 

материали. Поставките на вратата разполагат със сатиниран стъклен плот, съвършени по форма 

пластмасови странични елементи, профили от благородна стомана и държачи за бутилки. 

Оборудването се допълва от двете изваждащи се прозрачни кутии VarioBox с капак.

Специалното сатиниране на покритието 

създава приятна, първокласна светлинна 

атмосфера. Същевременно осветителните 

колони позволяват разместване на стъклените 

рафтове на различна височина.

съхраняваните продукти. Светодиодното 
(LED) осветление е интегрирано в една 

равнина със страничната стена.



52

IK 3514 Comfort IK 3510 Comfort IK 2754 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  306 l 
 Хладилно отделение:  279 l 
 Фризерно отделение:  27 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 214 / 0,584 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  325 l 
 Хладилно отделение:  325 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 117 / 0,319 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 34 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  235 l 
 Хладилно отделение:  215 l 
 Фризерно отделение:  20 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 187 / 0,512 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
139,7-141,3 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: ST
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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, изтеглящи 
се върху телескопични шини

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 22 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

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

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · 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
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, 
изтеглящо се върху телескопични шини със 
светодиодно (LED) осветление

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

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02

178 178 140

Хладилници за вграждане
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IK 2750 Premium IK 2710 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  251 l 
 Хладилно отделение:  251 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 109 / 0,296 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
139,7-141,3 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 36 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  252 l 
 Хладилно отделение:  252 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 109 / 0,297 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
139,7-141,3 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 36 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · 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
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, 
изтеглящо се върху телескопични шини със 
светодиодно (LED) осветление

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · PowerCooling и SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 7 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, върху 
колелца

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 02
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IK 2354 Premium IK 2314 Comfort IKS 2314 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  200 l 
 Хладилно отделение:  184 l 
 Фризерно отделение:  16 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 174 / 0,474 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-123,6 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  201 l 
 Хладилно отделение:  185 l 
 Фризерно отделение:  16 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 174 / 0,476 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-123,6 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  201 l 
 Хладилно отделение:  185 l 
 Фризерно отделение:  16 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 174 / 0,476 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-123,6 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: ST
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · 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
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, 
изтеглящо се върху телескопични шини със 
светодиодно (LED) осветление

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

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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, върху 
колелца

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

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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, върху 
колелца

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

Аксесоари (виж страница 92-93)
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IK 2350 Premium IK 2310 Comfort IKS 2310 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  216 l 
 Хладилно отделение:  216 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 105 / 0,286 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-123,6 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 35 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  217 l 
 Хладилно отделение:  217 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 105 / 0,286 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-123,6 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 35 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  217 l 
 Хладилно отделение:  217 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 105 / 0,286 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-123,6 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 35 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · 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
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, 
изтеглящо се върху телескопични шини със 
светодиодно (LED) осветление

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 6 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, върху 
колелца

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 6 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци, върху 
колелца

Аксесоари (виж страница 92-93)
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IK 1910 ComfortIK 1954 Premium IK 1950 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  165 l 
 Хладилно отделение:  149 l 
 Фризерно отделение:  16 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 162 / 0,442 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
102,4-104 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: ST
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  181 l 
 Хладилно отделение:  181 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 101 / 0,275 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
102,4-104 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 33 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  181 l 
 Хладилно отделение:  181 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 101 / 0,275 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
102,4-104 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 33 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · 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
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 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

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · 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
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

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

Аксесоари (виж страница 92-93)
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IKP 1654 Premium IK 1614 Comfort IKS 1614 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  134 l 
 Хладилно отделение:  118 l 
 Фризерно отделение:  16 l

 · Енергиен клас: K
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 101 / 0,275 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
87,4-89 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: ST
 · Ниво на шум: 33 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  134 l 
 Хладилно отделение:  118 l 
 Фризерно отделение:  16 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 151 / 0,413 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
87,4-89 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: ST
 · Ниво на шум: 36 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  134 l 
 Хладилно отделение:  118 l 
 Фризерно отделение:  16 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 147 / 0,401 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 
 · 87,4-89 / 56-57 / мин. 55
 · Климатичен клас: N
 · Ниво на шум: 35 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · 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
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 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

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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: 15 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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: 15 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

Аксесоари (виж страница 92-93)
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IKS 1610 ComfortIKP 1650 Premium IK 1610 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  151 l 
 Хладилно отделение:  151 l

 · Енергиен клас: K
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 65 / 0,177 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
87,4-89 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 34 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  151 l 
 Хладилно отделение:  151 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 98 / 0,266 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
87,4-89 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 33 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  151 l 
 Хладилно отделение:  151 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 98 / 0,266 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
87,4-89 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 34 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · 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
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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

Хладилно отделение
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата 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

Аксесоари (виж страница 92-93)
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Хладилник за вграждане 
под плот с изтеглящо се 
чекмедже

Изтеглящо чекмедже със SoftTelescopic  Изваждащи се изцяло стъклени рафтове

1 MagicEye със светодиоден (LED)
температурен дисплей. Прецизно
спазване на избраната температура 
чрез комфортно управление с бутони

2 Изваждащо се изцяло чекмедже. 
Изваждащото се чекмедже разполага с 
практични рафтове за бутилки и яйца, 
както и изваждаща се кутия за плодове 
и зеленчуци с допълнително място за 
съхранение на продуктите под кутията

3    Светодиодно (LED) осветление. 
Страничното светодиодно (LED) осветление 
осигурява най-добрата видимост

4 Изваждащи се изцяло стъклени 
рафтове. Върху двата изваждащи се 
изцяло стъклени рафта хранителните 
продукти се съхраняват сигурно и 
оптимално достъпно – вариативно 
разделяне посредством практични 
разделящи прегради

5 SoftTelescopic. Комфортно 
самостоятелно прибиране с нежно 
омекотяване при затварянето, което 
прави ежедневното ползване практично 
и удобно

7   Фронтална вентилация. Вече не са 
необходими вентилационни отвори в 
покриващия и работния плот

6 Vario цокъл. Напасва се към 
кухненската мебел на височина и в 
дълбочина с 4 регулируеми на височина 
опорни крачета отпред (0-50 mm)

UIK 1550 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане под плот
 ·  Полезен обем общо:  118 l 
 Хладилно отделение:  118 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 92 / 0,250 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 82-87 / 60 / мин. 55
 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 39 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A

Хладилно отделение
 · MagicEye със светодиоден (LED) температурен 
дисплей зад вратата, електроника с бутони

 · SuperCool
 · Поставка за яйца
 · 2 GlassLine рафта
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци
 · Изтеглящо се чекмедже с поставка за бутилки,  
със SoftTelescopic

 · Изваждащи се изцяло стъклени рафтове, 
вариативно разделяне чрез разделящи прегради

 · Допълнително пространство за съхранение на 
продуктите под изваденото чекмедже за плодове/
зеленчуци

82-87
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1 MagicEye със светодиоден (LED) 
температурен дисплей. Прецизно 
спазване на избраната температура 
чрез комфортно управление с бутони

2 Рафтове GlassLine. Всички рафтове от 
закалено трислойно стъкло могат да се 
регулират на различна височина

3 Светодиодно (LED) осветление. 
Приятна, ярка  светлина за осветяване 
на цялото вътрешно пространство

4 Разделящ се на две части стъклен 
рафт. Допълнителна гъвкавост за 
съхранението на хранителните продукти

5 Comfort GlassLine оборудване на 
вратата. Висококачествени поставки на 
вратата със сатиниран стъклен плот от 
закалено трислойно стъкло в красива 
пластмасова рамка с отделна поставка 
за яйца

6    Кутия за плодове и зеленчуци. Кутията 
е поставена във вътрешния корпус и при 
нужда може да бъде извадена

Хладилници за вграждане
под плот

7 Изключително дълбок рафт за 
бутилки. Продуктите могат да се 
съхраняват в 2 редици, преместващият 
се държач за бутилки придържа 
бутилките сигурно в желаната позиция

8   Фронтална вентилация. Вече не са 
необходими вентилационни отвори в 
покриващия и работния плот

9 Vario цокъл. Напасва се към 
кухненската мебел на височина и в 
дълбочина с 4 регулируеми на височина 
опорни крачета

10 SoftSystem. Особено нежно затваряне 
на вратата – при ъгъл на отваряне от 
30° или по-малко вратата се затваря 
автоматично

UIK 1620 Comfort UIK 1424 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане под плот
 ·  Полезен обем общо:  135 l 
 Хладилно отделение:  135 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 93 / 0,254 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 82-87 / 60 / мин. 55
 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 39 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане под плот
 ·  Полезен обем общо:  113 l 
 Хладилно отделение:  97 l 
 Фризерно отделение:  16 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 137 / 0,374 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 82-87 / 60 / мин. 55
 · Климатичен клас: N-ST
 · Ниво на шум: 39 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Хладилно отделение
 · MagicEye със светодиоден (LED) температурен 
дисплей зад вратата, електроника с бутони

 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци
 · Изключително дълбок рафт за бутилки

Хладилно отделение
 · MagicEye със светодиоден (LED) температурен 
дисплей зад вратата, електроника с бутони

 · SuperCool
 · Comfort GlassLine поставки на вратата с държач за 
бутилки, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци
 · Изключително дълбок рафт за бутилки
 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 12 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

82-87 82-87
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3 Светодиодно (LED) осветление. Позиционирано над 
чекмеджетата, спестявайки място. Предимства: добър 
поглед върху продуктите, спестяване на електроенергия и 
дълъг живот

4 NоFrost. 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 комфорта на системата NоFrost 
размразяването вече не е необходимо

2 Автоматика SuperFrost. Бързо понижава температурата 
до -32°C. По този начин могат да се замразяват големи 
количества продукти, които запазват витамините си. 
Особено енергоспестяваща благодарение на регулирането 
според количеството

6 FrostSafe. Затворените от всички страни, прозрачни 
чекмеджета осигуряват широко пространство за 
съхранение на продуктите и оптимална прегледност на 
замразяваните продукти

8 Шини за нивелиране и регулируеми опорни крачета. 
За перфектното подравняване на хладилника в 
кухненската мебел

5 Чекмеджета, изтеглящи се върху телескопични шини. 
Висококачествени и лесно подвижни за осигуряването на 
комфортното ползване дори и при на-голямо натоварване. 
Чекмеджетата осигуряват широко пространство за 
съхранение на продуктите, те са цялостни и благодарение 
на това лесни за изваждане и почистване

7 VarioSpace. Изваждащи се чекмеджета и междинни 
стъклени плотове за замразяване на изключително големи 
продукти

9  SoftSystem. Особено нежно затваряне на вратата – при 
ъгъл на отваряне от 30° или по-малко вратата се затваря 
автоматично

1 MagicEye с LCD дисплей. Прецизно спазване на 
избраната и дигитално показвана температура и 
иновативно сензорно обслужване

Фризери
за вграждане

Още по темата NоFrost 
можете да намерите в 

интернет на адрес  
nofrost.liebherr.com
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Фризери: Детайли от оборудването

Интегрираната във вратата система 

SoftSystem в изискано бяло, пасващо на 

вътрешната страна на вратата, комфортно 

омекотява движението при нейното 

затваряне и осигурява едно особено 

Елегантното управление на електрониката на уредите от серията Premium осигурява прецизното 

спазване на избраната температура. Всички функции могат да се настроят лесно и удобно чрез 

нежното докосване на сензорния панел. Температурата се изобразява в MagicEye чрез цифрово 

показание на LCD дисплея.

Изключително високите чекмеджета 
във фризерното отделение, движещи 
се върху колелца, могат да се изтеглят 

удобно и при пълно натоварване. 

Прозрачните чекмеджета във фризерното отделение, изтеглящи се върху телескопични 
шини, са лесно подвижни и удобни за изваждане дори и при тежко натоварване. Те осигуряват 

оптимална прегледност и най-добрите възможности за съхранение на продуктите. Освен това 

системата FrostSafe със затворени от всички страни чекмеджета задържа по-добре студа в уреда, 

подпомагайки по този начин енергоспестяващата му експлоатация.
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При всички фризерни отделения на комбинираните и автоматичните хладилник-фризери с NоFrost 

и SmartFrost чекмеджетата и намиращите се под тях междинни стъклени плотове могат да бъдат 

извадени удобно. Така възниква VarioSpace – практичната система за осигуряване на допълнително 

пространство.

нежно затваряне дори и при пълно 

натоварване на вътрешната  страна на 

вратата. Вратата се затваря автоматично 

при ъгъл на отваряне от 30° или по-малко.

Фризерите с NоFrost предлагат охладителна мощност с професионално качество. 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 комфорта на системата NоFrost размразяването вече не е необходимо.

Благодарение на прозрачния си дизайн 

чекмеджетата осигуряват превъзходна 

видимост и могат да се изваждат и 

почистват лесно.
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IGN 3556 Premium IGN 2756 Premium IGN 1654 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  209 l 
 Фризерно отделение:  209 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 241 / 0,660 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,3 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  151 l 
 Фризерно отделение:  151 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 207 / 0,567 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
139,7-141,3 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,3 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  84 l 
 Фризерно отделение:  84 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 159 / 0,435 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
87,4-89 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,3 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Фризерно отделение 4
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 8 чекмеджета, от които 6 изтеглящи се върху 
телескопични шини, VarioSpace

 · Време за съхранение при неизправност: 14 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 18 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството

 · 2 акумулатора за студ

Фризерно отделение 4
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 6 чекмеджета, от които 4 изтеглящи се върху 
телескопични шини, VarioSpace

 · Време за съхранение при неизправност: 16 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 14 kg
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството

 · 2 акумулатора за студ

Фризерно отделение 4
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · 4 чекмеджета, от които 3 изтеглящи се върху 
колелца, VarioSpace

 · Време за съхранение при неизправност: 18 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 12 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · 2 акумулатора за студ

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 05, 06

178 140 88

Фризери за вграждане с NоFrost
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IGN 1054

IGN 1054 Premium

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  63 l 
 Фризерно отделение:  63 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 146 / 0,398 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
71,4-73 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 37 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,3 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Фризерно отделение 4
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · 3 чекмеджета, от които 2 изтеглящи се върху 
колелца, VarioSpace

 · Време за съхранение при неизправност: 18 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 11 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето
 · 2 акумулатора за студ

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 05, 06

72
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IG 1614 Comfort IGS 1614 Comfort IG 1014 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  100 l 
 Фризерно отделение:  100 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 159 / 0,434 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
87,4-89 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 35 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,3 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Плъзгаща се врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  100 l 
 Фризерно отделение:  100 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 159 / 0,434 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
87,4-89 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 36 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,3 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 ·  Полезен обем общо:  73 l 
 Фризерно отделение:  73 l

 · Енергиен клас: n
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 144 / 0,393 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
71,4-73 / 56-57 / мин. 55

 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 36 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,3 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

Фризерно отделение 4
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · 4 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 26 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 12 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Фризерно отделение 4
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · 4 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 26 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 12 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Фризерно отделение 4
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 26 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 11 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 05, 06

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 05, 06, 12

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 05, 06

88 88 72

Фризери за вграждане със SmartFrost
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UIK 1620 / UIG 1313 Side-by-Side
Фризерът трябва да стои отдясно.

Фризери за вграждане под плот

2 Автоматика SuperFrost. Бързо 
понижава температурата до -32°C.  
По този начин могат да се замразяват 
големи количества продукти, като 
се запазват витамините им. Особено 
енергоспестяваща благодарение на 
регулирането на времето

1  MagicEye. Прецизно спазване 
на избраната и показваната на 
светодиодния (LED) дисплей температура 
чрез удобно управление с бутони

3 SmartFrost. Намалява значително 
заскрежаването на вътрешното 
пространствои на замразяваните 
продукти. Поради това размразяването 
е необходимо много по-рядко; гладки и 
лесни за почистване вътрешни стени

4 FrostSafe. Затворените от всички 
страни, прозрачни чекмеджета 
предлагат обширни възможности 
за съхранение на продуктите и 
осигуряват оптимална видимост върху 
замразяваните продукти

5 VarioSpace. Изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове за 
изключително големи продукти

6 Фронтална вентилация. Вече не са 
необходими вентилационни отвори в 
покриващия и работния плот

7 Vario цокъл. Напасва се към 
кухненската мебел на височина и в 
дълбочина с 4 регулируеми на височина 
опорни крачета отпред (0-50 mm)

UIG 1313 Comfort

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане под плот
 ·  Полезен обем общо:  96 l 
 Фризерно отделение:  96 l

 · Енергиен клас: m
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 188 / 0,515 kWh
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 82-87 / 60 / мин. 55
 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниво на шум: 39 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,3 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

Фризерно отделение 4
 · MagicEye със светодиоден (LED) температурен 
дисплей зад вратата, електроника с бутони

 · 3 чекмеджета, VarioSpace
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 12 kg
 · Автоматика SuperFrost, с регулиране на времето

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 05, 06

82-87
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+5 °C до +20 °C

+5 °C до +20 °C

+5 °C до +20 °C

Серията Vinidor

Серията Vinidor предлага максимална гъвкавост с двете 
независими едно от друго отделения за вино, в които 
температурата се настройва удобно от +5°С до +20°С. Така 
например в един уред могат да се съхраняват едновременно 
червено и бяло вино на съответната оптимална температура за 
консумацията им. Дори и когато е необходимо дългосрочното 
съхранение на големи количества вина, тези уреди 
предлагат оптималните климатични условия. Благодарение 
на различната големина на отделните отделения за вино 
и гъвкавата настройка на температурата тези уреди са 
подходящи за всеки индивидуален асортимент от 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 
консумация 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.

Само при перфектни условия доброто вино може да се превърне в наистина превъзходно 

питие, запазващо дълготрайно качеството си. Перфектното решение за това са 

климатизаторите и мултитемпературните охладители на Либхер. С най-модерната си 

хладилна техника те предлагат идеалните условия за спокойното узряване и пълното 

развитие на съвършения вкус на вината. С най-модерната си електроника, специалните 

компресори и многобройните детайли от оборудването тези уреди са оптималното решение 

за съхранение на вината.

Перфектната програма 
за ценителите на виното

Още по темата за уредите за вино на 
Либхер можете да намерите в интернет 
на адрес wein.liebherr.com

Уредите са предназначени изключително за съхранението на вино.
Данните за максималния капацитет бутилки тип „Бордо” (0,75l) се базират 
на стандарта NF H 35 - 124 (височина: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
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Уреди за вино: Детайли от оборудването

Ръчно изработените дървени рафтове, изтеглящи се върху телескопични шини, са оптимално 

решение за сигурното съхранение на бутилките тип „Бордо”. Клипс-системата за поставяне 

на етикети предлага бърз и прегледен обзор върху Вашите запаси от вина.

Уредите от серията Vinidor предлагат две регулируеми независимо едно от друго отделения за вино. 

Всяко отделение може да се настрои в температурния диапазон между +5°C и +20°C. Прецизното 

електронно управление с дигитален температурен дисплей може да се обслужва прегледно и 

удобно – в зависимост от модела – чрез сензорна електроника или чрез бутони.

Във всяко отделение за вино има 

регулируемо и можещо да се включва 

в постоянен режим светодиодно (LED) 

осветление, осигуряващо приятно и 

равномерно осветяване на вътрешното 

Вратата от тонирано изолационно 

стъкло с елегантна лостова дръжка от 

благородна стомана наред със сигурната 
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За презентацията на вината и за темперирането на вече отворените бутилки двата уреда за 

вграждане  WTEes 2053 и WTI 2050 са оборудвани със сгъваем презентационен рафт.

Системата за меко затваряне на вратата SoftSystem омекотява движението при затварянето 

на вратата и гарантира едно особено нежно затваряне. Така се избягват вибрациите и не се оказва 

отрицателно въздействие върху качеството на вината. Вратата се затваря автоматично при ъгъл 

на отваряне от около 30° или по-малко.

пространство. Благодарение на сведеното 

до минимум отделяне на топлина от 

светодиодите вината могат да бъдат 

презентирани осветени и за един по-дълъг 

период от време.

UV защита осигурява и оптимален поглед 

върху вината. В зависимост от модела 

вратата може да се заключва.
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WTEes 2053

3

4

2

1

5

6

WTEes 2053

1 Електронно управление с бутони. 
Прецизната електроника с дигитален 
температурен дисплей осигурява 
постоянно спазване на избраната 
температура

2 Светодиодно (LED) осветление. 
Всяко отделение за вино разполага 
с регулируемо и включващо се в 
постоянен режим светодиодно (LED) 
осветление

3 Филтър с активен въглен FreshAir. 
Осигурява чист въздух и така допринася 
за запазването на качеството на 
съхраняваните вина.

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

5 Врата от тонирано изолационно 
стъкло. Наред със сигурната UV защита 
вратата предлага и оптимална визия 
върху вината

6 SoftSystem. Особено нежно затваряне 
на вратата – при ъгъл на отваряне от 
30°или по-малко вратата се затваря 
автоматично
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Мултитемпературни 
охладители за вино

WTEes 2053 Vinidor WTI 2050 Vinidor

Технически данни
 · Наравно с мебелната част / уред за вграждане
 · Врата от изолационно стъкло с рамка от 
благородна стомана

 · Макс. бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 64
 · Общ / Полезен обем общо: 195 / 184 l
 · Енергиен клас: A
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 155 / 0,423 kWh
 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122,1-122,5 / 56-57 / мин. 55

 · Ниво на шум: 39 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Технически данни
 · Фиксирана врата / уред за вграждане
 · Плътна врата
 · Макс. бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 55
 · Общ / Полезен обем общо: 195 / 184 l
 · Енергиен клас: A
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 140 / 0,383 kWh
 · Климатичен клас: SN-T
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
122-123,6 / 56-57 / мин. 55

 · Ниво на шум: 39 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 1,2 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Отделение за вино
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за двете 
температурни зони

 · 2 температурни зони, регулируеми между +5°C 
до +20°C

 · Динамично охлаждане и приток на свеж въздух 
през филтър с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · 6 рафта, от които 4 изтеглящи се върху 
телескопични шини и 2 презентационни рафта

 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) 
осветление

Отделение за вино
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за двете 
температурни зони

 · 2 температурни зони, регулируеми между +5°C 
до +20°C

 · Динамично охлаждане и приток на свеж въздух 
през филтър с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · 6 рафта, от които 4 изтеглящи се върху 
телескопични шини и 2 презентационни рафта

 · Светодиодно (LED) осветление

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 07, 09, 10, 11

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 07, 09

122 122



80

3
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21
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UWT 1682

4 MagicEye с LCD дисплей. Прецизно 
спазване на избраната температура, 
Мултитемпературни охладители за 
вино съответно отделно за горната и за 
долната зона, с дигитално показание и 
иновативно сензорно обслужване

1 Цялостна врата от изолационно 
стъкло без дръжка. За оптималната 
интеграция в кухни без дръжки. Наред 
със сигурната UV защита осигурява и 
оптимална визия върху вината

2 Технология TipOpen. Стъклената врата 
се отваря при докосване от 7 cm. Ако 
вратата не се отвори повече, след 3 
секунди системата SoftSystemя отново 
затваря автоматично

3 Светодиодно (LED) осветление. 
Всяко отделение за вино разполага с 
регулируемо и включващо се в постоянен 
режим светодиодно (LED) осветление

7 SoftSystem. Особено нежно затваряне 
на вратата – при ъгъл на отваряне от 
30° или по-малко вратата се затваря 
автоматично

5 Филтър с активен въглен FreshAir. 
Осигурява чист въздух и допринася 
за запазването на качеството на 
съхраняваните вина.

8 Вентилация. Фронтална вентилация 
през цокъла. Вече не са необходими 
вентилационни отвори в работния плот. 
Вентилационните решетки са включени 
в доставката 

6 Дървени рафтове, изтеглящи се върху 
телескопични шини. Осигуряват удобен 
достъп и оптимално съхранение на 
бутилките тип „Бордо”. С гъвкава клипс-
система за поставяне на етикети

9 Vario цокъл. Напасва се към 
кухненската мебел на височина и в 
дълбочина с 4 регулируеми на височина 
опорни крачета (0 – 50 cm)

Още за TipOpen
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Мултитемпературни 
охладители за вино

UWT 1682 Vinidor UWTes 1672 Vinidor

Технически данни
 · Наравно с мебелната част / уред за вграждане под 
плот

 · Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната 
част с черна стъклена рамка

 · Макс. бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 34
 · Общ / Полезен обем общо: 123 / 94 l
 · Енергиен клас: A
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 144 / 0,392 kWh
 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
82-87 / 60 / мин. 58

 · Ниво на шум: 36 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 0,8 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Технически данни
 · Наравно с мебелната част / уред за вграждане под 
плот

 · Врата от изолационно стъкло с рамка от 
благородна стомана

 · Макс. бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 34
 · Общ / Полезен обем общо: 123 / 94 l
 · Енергиен клас: B
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 196 / 0,535 kWh
 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
82-87 / 60 / мин. 58

 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 0,8 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Отделение за вино
 · LCD дисплей зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за двете 
температурни зони

 · 2 Температурни зони, регулируеми между +5°C  
до +20°C

 · Динамично охлаждане и приток на свеж въздух 
през филтър с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · 5 рафта, от които 3 изтеглящи се върху 
телескопични шини

 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) 
осветление

 · TipOpen

Отделение за вино
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за двете 
температурни зони

 · 2 Температурни зони, регулируеми между +5°C  
до +20°C

 · Динамично охлаждане и приток на свеж въздух 
през филтър с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · 5 рафта, от които 3 изтеглящи се върху 
телескопични шини

 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) 
осветление

 · Ключалка

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 07, 09

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 07, 09, 10, 11

UWKes 1752 GrandCru

Технически данни
 · Наравно с мебелната част / уред за вграждане под 
плот

 · Врата от изолационно стъкло с рамка от 
благородна стомана

 · Макс. бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 46
 · Общ / Полезен обем общо: 135 / 110 l
 · Енергиен клас: A
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 145 / 0,396 kWh
 · Климатичен клас: SN-ST
 · Ниша в см (В/Ш/Д):  
82-87 / 60 / мин. 58

 · Ниво на шум: 38 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 0,8 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Отделение за вино
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · 1 температурна зона, регулируеми между +5°C  
до +20°C

 · Динамично охлаждане и приток на свеж въздух 
през филтър с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · 4 рафта, от които 3 изтеглящи се върху 
телескопични шини

 · Включващо се светодиодно (LED) осветление
 · Ключалка

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 07, 08, 09, 10, 11

82-87 82-87 82-87
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WKEgb 582
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Климатизатори за вино

WKEgb 582 GrandCru WKEgw 582 GrandCru WKEes 553 GrandCru

Технически данни
 · Наравно с мебелната част / уред за вграждане
 · Врата от тонирано изолационно стъкло с черна 
стъклена рамка

 · Макс. бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 18 *
 · Общ / Полезен обем общо: 48 / 46 l
 · Енергиен клас: A
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 130 / 0,356 kWh
 · Климатичен клас: ST
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 45/ 56 / min. 55
 · Ниво на шум: 32 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 0,5 A
 · Отваряща се надолу врата с TipOpen

Технически данни
 · Наравно с мебелната част / уред за вграждане
 · Врата от изолационно стъкло с бяла стъклена 
рамка

 · Макс. бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 18 *
 · Общ / Полезен обем общо: 48 / 46 l
 · Енергиен клас: A
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 130 / 0,356 kWh
 · Климатичен клас: ST
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 45/ 56 / min. 55
 · Ниво на шум: 32 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 0,5 A
 · Отваряща се надолу врата с TipOpen

Технически данни
 · Наравно с мебелната част / уред за вграждане
 · Врата от изолационно стъкло с рамка от 
благородна стомана

 · Макс. бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 18 *
 · Общ / Полезен обем общо: 48 / 46 l
 · Енергиен клас: A
 · Консумация на енергия за 1 г./24 h: 130 / 0,356 kWh
 · Климатичен клас: SN
 · Ниша в см (В/Ш/Д): 45 / 56 / мин. 55
 · Ниво на шум: 32 dB(A)
 · Напрежение/инсталирана мощност: 220-240 V~ / 0,5 A
 · Окачване на вратата вдясно / сменяемо

Отделение за вино
 · LCD дисплей зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C  
до +20°C

 · Динамично охлаждане и приток на свеж въздух 
през филтър с активен въглен FreshAir

 · Филтърът с активен въглен FreshAir може да се 
смени лесно отпред

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · 3 рафта, от които 2 изтеглящи се върху 
телескопични шини

 · От двете страни включващо се, регулируемо 
светодиодно (LED) осветление

 · Напречно поставяне на бутилките върху дървените 
рафтове без допълнителни части

Отделение за вино
 · LCD дисплей зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C  
до +20°C

 · Динамично охлаждане и приток на свеж въздух 
през филтър с активен въглен FreshAir

 · Филтърът с активен въглен FreshAir може да се 
смени лесно отпред

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · 3 рафта, от които 2 изтеглящи се върху 
телескопични шини

 · От двете страни включващо се, регулируемо 
светодиодно (LED) осветление

 · Напречно поставяне на бутилките върху дървените 
рафтове без допълнителни части

Отделение за вино
 · LCD дисплей зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей
 · 1 температурна зона, регулируема между +5°C  
до +20°C

 · Динамично охлаждане и приток на свеж въздух 
през филтър с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · 3 рафта, от които 2 изтеглящи се върху 
телескопични шини

 · Включващо се, регулируемо светодиодно (LED) 
осветление

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 07

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 07

Аксесоари (виж страница 92-93)
 · 07, 09, 10, 11

454545

* Макс. 18 бутилки тип „Бордо” при поставянето 
им надлъжно, възможно е напречно поставяне 
на по-високите бутилки с приложените държачи 
(максимално 12 бутилки тип „Бордо”).  
Моля съблюдавайте вътрешните размери  
(виж монтажната скица). 

* Макс. 18 бутилки тип „Бордо” при поставянето 
им надлъжно, възможно е напречно поставяне 
на по-високите бутилки с приложените държачи 
(максимално 12 бутилки тип „Бордо”).  
Моля съблюдавайте вътрешните размери  
(виж монтажната скица). 

* Макс. 18 бутилки тип „Бордо” при поставянето 
им надлъжно, възможно е напречно поставяне 
на по-високите бутилки с приложените държачи 
(максимално 12 бутилки тип „Бордо”).  
Моля съблюдавайте вътрешните размери  
(виж монтажната скица). 
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Внимание: 

Притокът на въздух се извършва под вратата 

на уреда.

Притокът на въздух през мебелния цокъл е 

предимство, но не е задължително необходим.

Стъклена врата без дръжка и без рамка.

Размери на вратата: Ш/В/Д 595/450/35 mm

   

· WKEgb 582
· WKEgw 582

Внимание: 

Отвеждането на въздуха е винаги нагоре.  

При вграждане под плот е необходим 

вентилационен отвор под работния плот.  

Стъклена врата с рамка от благородна стомана

Размери на вратата: Ш/В/Д 591/455/16 mm

   

· WKEes 553

  

· UWKes 1752
· UWTes 1672

Вграждане под плот:

Цокълът може да се регулира на височина  

от 50 mm чрез регулировъчни винтове,  

Протокът и отвеждането на въздуха се  

извършват изключително през приложената 

вентилационна решетка.

Не е необходимо напасване на работния плот.

Стъклена врата с рамка от благородна стомана.

Размери на вратата: Ш/В/Д 596/717/39 mm

Максималното тегло на мебелната врата  

не трябва да надвишава 14 kg.

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата  

на уреда (монтаж на фиксирана врата).  

Не са необходими мебелни шарнири.

*препоръка 560 mm

   

· IGN 1054 4
· IG 1014 4

Специално избраните по-високи уреди с ниша над 140 cm разполагат с 2 шини 
за нивелиране отдясно и отляво в областта на пода. Така може да се постигне 
перфектно подравняване на хладилника, оптимално затваряне на вратата и идеално 
охлаждане.

Чрез регулируемите на височина опорни крачета уредите на Либхер могат да 
бъдат подравнени оптимално. По този начин се гарантира функционалността и 
добрата визия на уредите. При уреди с ниша над 122 cm – зависимост от модела 
и височината – са на разположение 2 опорни крачета отпред или 4 регулируеми 
отпред опорни крачета.

Вентилацията за охлаждане на компресора при всички уреди за вграждане под 
плот се извършва напред. В зависимост от модела това става през цокъла или през 
горния ръб на ъгъла. Предимството: Вече не са необходими вентилационни отвори в 
покриващия и работния плот. 

Vario цокълът позволява 
напасването на моделите за 
вграждане под плот UIK, UIG, 
UWT и UWK към кухненската 
мебел на височина и в 
дълбочина. Всичките четири 
опорни крачета могат да 
се регулират отпред с 
възможност за преместване 
на разстояние от 50 mm. 
Освен това вентилационната 
решетка може да се напасне 
вариативно към кухненската 
фасада с възможност за 
преместване на 55 mm. 
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Размери на вратата: Ш/В/Д 593/1225/16 mm

Стъклена врата с рамка от благородна стомана.

  

· WTEes 2053

Вграждане под плот: 

Цокълът може да се регулира на 

височина от 50 mm чрез регулировъчни 

винтове, Протокът и отвеждането на 

въздуха се извършват изключително през 

приложената вентилационна решетка.

Стъклена врата без дръжка и без рамка.

Размери на вратата: Ш/В/Д 596/717/39 mm

   

· UWT 1682

   

· WTI 2050

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири.

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към 

вратата на уреда (монтаж на фиксирана 

врата). Не са необходими мебелни шарнири.

Като аксесоар може да се поръча монтажен 

комплект за странично закрепване.  

Вариативна височина на цокъла при височина на уреда от 820 mm (височина на работния плот 850 mm): 100-170 mm,  

при височина на уреда от 870 mm (височина на работния плот 900 mm): 150-220 mm. Дълбочина на цокъла от 22-77 mm. 

     

· UIK 1620
· UIK 1550
· UIK 1424 4
· UIG 1313 4

* препоръка 560 mm

· IKS 1614 4
· IKS 1610
· IGS 1614 4

Максималното тегло на мебелната врата 

не трябва да надвишава 16 kg.

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири. 

*препоръка 560 mm

· IGN 1654 4
· IG 1614 4

· IKP 1654 4
· IKP 1650
· IK 1614 4
· IK 1610

Максималното тегло на мебелната врата 

не трябва да надвишава 16 kg.

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата).

Не са необходими мебелни шарнири.

*препоръка 560 mm

Максималното тегло на мебелната 

врата не трябва да надвишава 13 kg.

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата).

Не са необходими мебелни шарнири.

*препоръка 560 mm

· IKP 1950
· IK 1950
· IK 1954 4
· IKB 1910
· IK 1910
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Максималното тегло на мебелната врата 

не трябва да надвишава 12 kg. 

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 

(монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири.

*препоръка 560 mm

· IK 2754 4
· IK 2750
· IK 2710

· IKBP 2354 4
· IKBP 2350
· IKB 2354 4
· IKB 2350
· IKB 2314 4
· IKB 2310

Максималното тегло на мебелната врата 

не трябва да надвишава 19 kg.

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 

(монтаж на фиксирана врата). Не са необходими мебелни шарнири.

*препоръка 560 mm

· IKP 2354 4
· IKP 2350
· IK 2354 4
· IK 2350
· IK 2314 4
· IK 2310

Максималното тегло на мебелната врата 

не трябва да надвишава 19 kg.

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 

(монтаж на фиксирана врата). Не са необходими мебелни шарнири.

*препоръка 560 mm

· IKS 2314 4
· IKS 2310

* препоръка 560 mm

· ICTS 2211 4

* препоръка 560 mm

Максималното тегло на мебелната врата 

не трябва да надвишава 21 kg. 

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 

(монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири..

*препоръка 560 mm

  

· IGN 2756 4

Максималното тегло на мебелната врата 

не трябва да надвишава 12 kg. 

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 

(монтаж на фиксирана врата). Не са необходими мебелни шарнири.

*препоръка 560 mm

· IKBP 2754 4 

· IKBP 2750
· IKB 2754 4 

· IKB 2750
· IKB 2714 4 

· IKB 2710

Максимално тегло на мебелната врата 

(хладилно отделение) : 16 kg 

Максимално тегло на мебелната врата 

(фризерно отделение) : 12 kg

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 

(монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири. 

* препоръка 560 mm

· ICP 2914 4
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Максималното тегло на мебелната 

врата не трябва да надвишава 26 kg. 

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири. 

* препоръка 560 mm

 

· IGN 3556 4

Максималното тегло на мебелната 

врата не трябва да надвишава 22 kg.

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири. 

*препоръка 560 mm

*препоръка 560 mm

· IKBP 2954 4

· ICUS 2914 4

· ICBN 3356 4
· ICBN 3314 4

· ICN 3366 4
· ICN 3356 4
· ICP 3314 4
· ICUN 3314 4
· ICU 3314 4

Максимално тегло на мебелната врата 

(хладилно отделение) : 18 kg 

Максималното тегло на мебелната врата 

(фризерно отделение) : 12 kg

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 

(монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири. 

*препоръка 560 mm

Максимално тегло на мебелната врата 

(хладилно отделение) : 17 kg 

Максималното тегло на мебелната врата 

(фризерно отделение) : 12 kg 

Внимание: Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда  

(монтаж на фиксирана врата). Не са необходими мебелни шарнири. 

*препоръка 560 mm

· ICUNS 3314 4
· ICUS 3314 4
· ICS 3314 4
· ICS 3304 4

*препоръка 560 mm

· ICBP 3256 4

Максимално тегло на мебелната врата 

(хладилно отделение): 18 kg 

Максимално тегло на мебелната врата

(фризерно отделение): 12 kg

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 

(монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири. 

*препоръка 560 mm

* препоръка 560 mm

· ICBS 3214 4 
· ICUS 3214 4
· ICS 3204 4
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Включително 3m удължителен маркуч за уредите 

с връзка към водопроводната мрежа 3/4"

Максимално тегло на мебелната врата 

(Хладилно отделение): 12 kg 

Максимално тегло на мебелната врата 

(Фризерно отделение): 10 kg 

за чекмедже

Внимание:

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири. 

· ECBN 6256 4

Максимално тегло на мебелната врата 

(хладилно отделение): 17 kg 

Максимално тегло на мебелната врата 

(фризерно отделение): 12 kg  
Внимание:

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири. 

*препоръка 560 mm

 

· ICBN 3366 4

Максимално тегло на мебелната врата 

(хладилно отделение): 18 kg 

Максимално тегло на мебелната врата 

(фризерно отделение): 12 kg 

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири.  

*препоръка 560 mm

· SBS 70I4 4

Максималното тегло на мебелната 

врата не трябва да надвишава 26 kg.

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири. 

*препоръка 560 mm

· SBS 66I3 4

Максимално тегло на мебелната врата 

(хладилно отделение): 17 kg 

Максимално тегло на мебелната врата 

(фризерно отделение): 12 kg 
Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири.

*препоръка 560 mm

Свързване с водопроводната мрежа

· SBS 70I4
· SBS 66I3
· SBS 66I2
· ICBN 3366

Свързването с водопроводната мрежа е необходимо за автоматичното производство на кубчета лед (3/4")!

Удължителният маркуч може да се достави като аксесоар. (№ за поръчка 6030 785)

· SBS 66I2 4

Максималното тегло на мебелната врата 

не трябва да надвишава 26 kg. 

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). Не са необходими мебелни шарнири. 

*препоръка 560 mm

Максималното тегло на мебелната врата 

не трябва да надвишава 26 kg. 

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири.

*препоръка 560 mm

· IKBP 3554 4
· IKBP 3550
· IKB 3554 4
· IKB 3550
· IKB 3514 4
· IKB 3510

· IK 3514 4
· IK 3510
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· ECBN 6156 4

Включително 3 m удължителен маркуч за уредите

с връзка към водопроводната мрежа 3/4´´ 

Максимално тегло на мебелната врата 

(хладилно отделение): 27 kg 

Максимално тегло на мебелната врата 

(фризерно отделение): 10 kg 

за чекмедже

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата 

на уреда (монтаж на фиксирана врата). 

Не са необходими мебелни шарнири.

Свързване с водопроводната мрежа

· ECBN 5066
· ECBN 6156

Свързването с водопроводната мрежа е необходимо за автоматичното производство на кубчета лед (3/4")!

Включително 3 m удължителен маркуч за уредите с връзка към водопроводната мрежа 3/4"

 

· ECBN 5066 4

Включително 3 m удължителен маркуч 

за уредите с връзка към водопроводната 

мрежа 3/4´´ 

Максимално тегло на мебелната врата 

(хладилно отделение): 27 kg

Максимално тегло на мебелната врата 

(фризерно отделение): 10 kg 

за чекмедже

Внимание: 

Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 

(монтаж на фиксирана врата). Не са необходими мебелни шарнири.

Свързване с водопроводната мрежа

· ECBN 6256

Свързването с водопроводната мрежа е необходимо за автоматичното производство на кубчета лед (3/4")!

Включително 3 m удължителен маркуч за уредите с връзка към водопроводната мрежа 3/4"

Изравнителни бленди за EK/EG
№ за поръчка 9733 _ _ _ 

Монтаж на декоративна плоскост / 
изравнителна бленда 

Височина Цвят

 в mm Кафяв Бял Алуминий

16 _ _ _ _032 _ _ _ _035 _ _ _ _050

41 _ _ _ _033 _ _ _ _036 _ _ _ _051

60 _ _ _ _034 _ _ _ _037 _ _ _ _052

Декоративна 
рамка горе

Декоративна 
плоскост

Декоративна рамка
странично

Декоративна 
плоскост

Врата на уреда

Изравни-
телна 
бленда

Декоративна 
рамка долу



PB90 PB90

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

01

Рафт за бутилки02

Акумулатор за студ

Табла за замразяване

05

06

3 метра дълъг маркуч за ледогенератора (IceMaker)04

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

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.

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. Освен това при моделите Premium там може да се съхранява акумулаторът 

за студ.

3 метра удължителен маркуч за уредите с връзка към водопроводната мрежа 3/4''. 

Чекмеджето VarioSafe предлага прегледност и създава ред. Това е оптималното място за по-малки хранителни продукти и 

опаковки. Чекмеджето може да се напасне на височина и да бъде поставено на множество позиции спрямо осветителната 

колона.

Чекмедже VarioSafe

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

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

Воден филтър03

Уреди за вграждане 7275 118

ICTS 2221 7112 849

Уреди за вграждане 7430 662

EK; IK; IKS; ICS; ICP; ICUS; ICUN; ICUNS 7112 506

Comfort: IKB; ICBN; ICBS 7112 504

Premium: IK; IKP; ICN; ICNP, SBS 7112 502

Уреди за вграждане 7440 002

Уреди за вграждане 6030 785

ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS 7430 458

За всички комбинирани хладилник-

фризери за вграждане, фризери и SBS 7422 838
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11

12

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 показва, кога трябва да се смени филтърът.

Ръчно изработените рафтове от оставено в естествения му вид дърво са предназначени за оптималното съхранение 

на бутилки тип „Бордо”. За оптималното използване на вътрешното пространство бутилките могат да се съхраняват 

легнали една срещу друга.

Гъвкавата клипс-система за поставяне на етикети осигурява бърз и подреден поглед върху вината. С картончета, които 

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

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 след почистване (да не се използва при SmartSteel).

Доставяната като аксесоар система за омекотяване на затварянето за уредите с плъзгаща се врата осигурява оптимален 
комфорт на обслужването. С нея вратите се затварят нежно и тихо. Моля вземете под внимание: При вече монтирани 
уреди омекотяването на затварянето може да бъде монтирано допълнително само със значителни разходи. За правилния 
монтаж на омекотяването на затварянето е задължително необходима мебелна дълбочина от 560 mm. При комбинираните 
хладилник-фризери е необходимо отделно омекотяване на затварянето за всяка врата.

Филтър с активен въглен FreshAir

Дървен рафт

Клипс-система за поставяне на етикети

Препарат за почистване на инокс

Препарат за поддръжка на благородна стомана

SoftSystem за уреди за вграждане с монтаж на плъзгаща се врата

Всички други уреди за вино 7433 243UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682 7434 557

UWKes 1752 7113 625

За дървени рафтове ( 5 броя) 9086 709

50 ml es модели 
(благородна стомана без SmartSteel)

8409 028
250 ml es модели 
(благородна стомана без SmartSteel) 

8409 030

Уреди за вграждане 7043 458

250 ml модели es 
(благородна стомана без SmartSteel)

8409 022



Фирмената група Либхер е основана през 1949 г. и днес е един от 

най-големите световни производители на строителни машини. 

Ориентираните към потребителите продукти и услуги на Либхер се 

радват на високо признание и в други области, сред които се 

нареждат тези на хладилниците и фризерите, на оборудванията за 

авиацията и за железопътния транспорт, на металообработващите 

машини, както и на корабните кранове и крановете за установки в 

морето. Днес в семейното предприятие работят над 41  000 

служители в повече от 130 дружества на всички континенти. 

В България фирмената група Либхер в с. Радиново близо до 

гр. Пловдив е представена с две дружества, в които са ангажирани 

общо около 1 870 служители, което превръща фирмата в един от 

най-значимите работодатели в страната. 

Дружество „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД е основано през 

2000 г. и на обща площ от 206 000 м² произвежда богата програма 

от висококачествени хладилници и фризери за търговията и 

индустрията. Междувременно в с. Радиново се произвеждат около 

620 000 уреда и 100 различни модела. От основаването му до днес в 

завода са произведени приблизително 7,5 милиона висококачествени 

хладилници и фризери с марката Либхер. 

Дружество „Либхер-Транспортейшън Системс Марица” ЕООД е 

основано през 2009 г. и е специализирано в производството на 

различни видове климатични системи за релсови превозни средства. 

Фирмената група инвестира непрекъснато в разширяването на 

производствените капацитети в с. Радиново, създавайки по този 

начин допълнителни работни места. 

Производство „Либхер-Транспортейшън Системс” Производство „Либхер-Хаусгерете Марица” Фирмената група Либхер е един от най-големите 
производители на машини за строителството в света.

„Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД

Либхер в България

Новини, презентации на продуктите 
и специални акции можете да 
намерите на нашата страница във 
Facebook, Printerest и Instagram. 

Каналът на „Либхер-Хаусгерете” в YouTube 
предоставя полезни и интересни филми за 
функциите на хладилниците и фризерите  
на Либхер.
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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

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwAlJk_DXpJJS47U_SvYdLltN0b85-6je
https://www.facebook.com/LiebherrDomakinskiUrediBG

