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Váš špecializovaný obchodný partner Liebherr vám ochotne poradí 
pri výbere správneho zariadenia Liebherr.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr Strasse 1

9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522
E-mail: sales.sk@liebherr.com 

 service.sk@liebherr.com

home.liebherr.com
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ROKY

Záruka

Aplikácia SmartDevice:  
SmartDevice aplikácia vám umožnuje 
ovládať vašu chladničku odkiaľkoľvek: 
Jednoducho a rýchlo meniť teplotu vášho 
spotrebiča kdekoľvek alebo monitorovať 
všetky upozornenia a oznámenia jediným 
pohľadom.

Zistite, ktorá aplikácia je dostupná pre 
ktorý operačný systém (Apple, Android 
atď.) a ktorý typ zariadenia.Naše katalógy

Zistite všetko o Liebherr voľne stojacích  
a plne integrovaných chladničkách a rov-
nako Vinotékach. Liebherr taktiež vyrába 
komplexný sortiment komerčných chlad-
ničiek. K dispozícii ako PDF na stiahnutie  
z home.liebherr.com

WarrantyPLUS

Užite si mnoho výhod predĺženia záruky
o 3 roky. Viac informácií nájdete na 
home.liebherr.com/promotions alebo 
kontaktujte vášho odborného partner-
ského predajcu Liebherr.

Voľne stojace  
2021
Platný od 1. marca 2021

Chladničky a mrazničky

Zabudovateľné 
spotrebiče 
2021
Platný od 1. marca 2021

Chladničky a mrazničky
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Kombinované chladničky

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre super 
dlhú sviežosť. Pri teplote tesne nad 0 °C a  
ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a 
zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé 
vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad 
oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlho-
dobú sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče 
Liebherr chladiaci výkon v profesionálnej kvalite. 
Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim 
vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza 
vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor bez 
námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.

¹    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance). 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Dvere spotrebičov z nerezovej ocele označené
logom SmartSteel, sú vybavené špeciálnou
povrchovou plochou, ktorá výrazne redukuje
viditeľnosť odtlačkov prstov a zdokonalenie
povrchu nerezu umožňuje ľahké čistenie a je
oveľa odolnejšie voči poškrabaniu.

Presné a navzájom nezávislé nastavenie teploty
v chladiacej a mraziacej časti kombinovanej chlad-
ničky je dosiahnuté technológiou DuoCooling: s dvomi 
absolútne nezávislými regulovateľnými chladiacimi 
okruhmi. A čo viac, s technológiou DuoCooling 
nedochádza k žiadnej cirkulácii vzduchu medzi 
chladiacou a mraziacou časťou a tým je zabránené 
prenosu pachov, vysúšaniu a namŕzaniu potravín.

60↑   ↓

KGBNf 2060-3
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 227 / 0,621 kWh ¹
Celkový objem ²: 351 l (Chladnička: 149,0 l / Časť BioFresh: 99,0 l / Mraziaca časť: 103,0 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Akčná cenníková cena: 999 € Ceníková cena: 1.099 €

60↑   ↓

CNel 4813

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 251 / 0,687 kWh ¹
Celkový objem ²: 344 l (Chladnička: 243,2 l / Mraziaca časť: 100,9 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Akčná cenníková cena: 599 € Ceníková cena: 699 €
Farebné / materiálové možnosti: CN 4813 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 529 € Ceníková cena: 579 €

60↑   ↓

CNef 4015
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 245 / 0,671 kWh ¹
Celkový objem ²: 365 l (Chladnička: 270,5 l / Mraziaca časť: 95,3 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Akčná cenníková cena: 899 € Ceníková cena: 959 €
Farebné / materiálové možnosti: CN 4015 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 749 € Ceníková cena: 849 €

60↑   ↓

CNel 4713

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 246 / 0,674 kWh ¹
Celkový objem ²: 334 l (Chladnička: 199,4 l / Mraziaca časť: 134,8 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Akčná cenníková cena: 649 € Ceníková cena: 899 €
Farebné / materiálové možnosti: CN 4713 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 569 € Ceníková cena: 879 €
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Kombinované chladničky

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Výkonný cirkulačný systém PowerCooling zaisťuje 
rýchle schladenie čerstvo vložených potravín (avšak 
bez nežiadúceho teplotného šoku pre potraviny) 
a udržiava rovnomernú teplotu v celom úložnom 
priestore chladničky. Aktívny uhlíkový filter FreshAir 
je integrovaný priamo do smerového ventilátora, 
ktorý zbavuje prúdiaci vzduch pachových zložiek.

Diódy LED, ktoré dokonale osvetľujú vnútro 
chladničky, nevyžadujú údržbu a sú energeticky 
efektívne. Produkujú minimálne množstvo tepla, 
takže zaručujú vždy optimálne podmienky pre 
uloženie čerstvých potravín.

Jedinečný interiér GlassLine je vybavený
vysoko kvalitnými poličkami z bezpečnostného 
skla, ktoré sa ľahko čistia a majú vysokú  
nosnosť.

¹  Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

MagicEye ovládanie udržuje teplotu presne na 
vami vybratej úrovni. Používanie je jednoduché 
a pohodlné. Funkcia automatický SuperFrost, 
rýchlo zníži teplotu aby zmrazila vaše jedlo 
a pritom zachovala jeho vitamíny.

60↑   ↓

CNel 4213

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 248 / 0,679 kWh ¹
Celkový objem ²: 300 l (Chladnička: 165,6 l / Mraziaca časť: 134,8 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Akčná cenníková cena: 599 € Ceníková cena: 839 €
Farebné / materiálové možnosti: CN 4213 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 529 € Ceníková cena: 599 €

60↑   ↓

CN 3115
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 235 / 0,643 kWh ¹
Celkový objem ²: 269 l (Chladnička: 174,4 l / Mraziaca časť: 95,3 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 162,3 / 60 / 62,5 ¹

Akčná cenníková cena: 699 € Ceníková cena: 999 €

60↑   ↓

CN 4313

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 246 / 0,674 kWh ¹
Celkový objem ²: 310 l (Chladnička: 209,4 l / Mraziaca časť: 100,9 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Akčná cenníková cena: 499 € Ceníková cena: 549 €

60↑   ↓

CNel 4313

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 246 / 0,674 kWh ¹
Celkový objem ²: 310 l (Chladnička: 209,4 l / Mraziaca časť: 100,9 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Akčná cenníková cena: 569 € Ceníková cena: 649 €



CPel 4313
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Kombinované chladničky

¹  Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Bočne integrované madlá umožňujú ergono
mické otváranie dverí z takmer z  akéhokoľvek 
uhla a sú ideálne pre dizajn bezúchytkovej 
 kuchyne.

Presné a navzájom nezávislé nastavenie teploty v chla-
diacej a mraziacej časti kombinovanej chladničky je 
dosiahnuté technológiou DuoCooling: s dvomi abso-
lútne nezávislými regulovateľnými chladiacimi okruhmi. 
A čo viac, s technológiou DuoCooling nedochádza 
k žiadnej cirkulácii vzduchu medzi chladiacou a mra-
ziacou časťou a tým je zabránené prenosu pachov, 
vysúšaniu a namŕzaniu potravín.

60↑   ↓

CPel 4313

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 187 / 0,512 kWh ¹
Celkový objem ²: 309 l (Chladnička: 209,4 l / Mraziaca časť: 99,9 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Akčná cenníková cena: 599 € Ceníková cena: 739 €
Farebné / materiálové možnosti: CP 4313 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 519 € Ceníková cena: 809 €

60↑   ↓

CPel 4813

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 191 / 0,523 kWh ¹
Celkový objem ²: 343 l (Chladnička: 243,2 l / Mraziaca časť: 99,9 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Akčná cenníková cena: 629 € Ceníková cena: 899 €
Farebné / materiálové možnosti: CP 4813 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 559 € Ceníková cena: 859 €
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Kombinované chladničky

¹  Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje
tvorba námrazy vo vnútornom priestore a na
potravinách. Tým je potrebné vykonávať odmra-
zovanie oveľa zriedkavejšie. Vnútorné steny sú
obzvlášť hladké a je možné ich ľahko čistiť.

Polička na fľaše je praktickou a elegantnou 
odpoveďou na uloženie nápojov. Až päť fliaš 
môže byť vychladených a prehľadne uložených.

Interiér je vybavený vysoko kvalitnými policami 
z bezpečnostného skla, ktoré sa ľahko čistia 
a majú vysokú nosnosť.

Vymeniteľné tesnenie dverí optimálne podporuje
bezpečné skladovanie potravín. Je navrhnuté
tak, aby bolo totožné s dverami spotrebiča,
farbe krytu a dalo sa ľahko vyčistiť alebo
nahradiť, čím sa zabezpečí dodržiavanie
hygienických noriem.

55↑   ↓

CUef 331

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 280 / 0,767 kWh ¹
Celkový objem ²: 296 l (Chladnička: 212,4 l / Mraziaca časť: 84,1 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,2 / 55 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 599 € Ceníková cena: 649 €

55↑   ↓

CUel 231

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 241 / 0,660 kWh ¹
Celkový objem ²: 210 l (Chladnička: 156,5 l / Mraziaca časť: 53,5 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 137,2 / 55 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 489 € Ceníková cena: 549 €
Farebné / materiálové možnosti: CU 231 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 399 € Ceníková cena: 499 €

55↑   ↓

CUel 281

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,657 kWh ¹
Celkový objem ²: 265 l (Chladnička: 212,4 l / Mraziaca časť: 53,5 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 161,2 / 55 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 519 € Ceníková cena: 599 €
Farebné / materiálové možnosti: CU 281 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 449 € Ceníková cena: 519 €

55↑   ↓

CUel 331

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 280 / 0,767 kWh ¹
Celkový objem ²: 296 l (Chladnička: 212,4 l / Mraziaca časť: 84,1 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,2 / 55 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 559 € Ceníková cena: 629 €
Farebné / materiálové možnosti: CU 331 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 489 € Ceníková cena: 539 €
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Kombinované chladničky

¹  Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Extra hlboké, priehľadné priehradky na zele
ninu, ktoré sú ergonomicky tvarované, sa ľahko 
čistia a poskytujú dostatok úložného priestoru 
na ovocie a zeleninu.

Veľký 4hviezdičkový mraziaci priestor mode-
lov CT nad chladiacim priestorom poskytuje 
dostatok miesta na zmrazenie čerstvých potravín, 
spôsobom ktorý zachováva ich vitamíny a mine-
rály a umožňuje ich dlhodobé skladovanie. 
Polička z bezpečnostného skla uľahčuje výhľad 
a prístup k uloženým potravinám.

55↑   ↓

CTPel 231

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 212 / 0,580 kWh ¹
Celkový objem ²: 233 l (Chladnička: 189,5 l / Mraziaca časť: 43,8 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 140,1 / 55 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 399 € Ceníková cena: 499 €
Farebné / materiálové možnosti: CTP 231 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 329 € Ceníková cena: 379 €

55↑   ↓

CTel 2131

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 198 / 0,542 kWh ¹
Celkový objem ²: 196 l (Chladnička: 152,2 l / Mraziaca časť: 43,8 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 124,1 / 55 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 349 € Ceníková cena: 399 €
Farebné / materiálové možnosti: CTP 211 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 299 € Ceníková cena: 349 €

55↑   ↓

CTPel 251

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 231 / 0,632 kWh ¹
Celkový objem ²: 270 l (Chladnička: 218,6 l / Mraziaca časť: 51,5 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 157,1 / 55 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 449 € Ceníková cena: 529 €
Farebné / materiálové možnosti: CTP 251 v bielom prevedení
Akčná cenníková cena: 399 € Ceníková cena: 499 €
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Voľne stojace chladničky

¹    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance). 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Úložný BioCoolBox s reguláciou úrovne 
vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených potravín. 
BioCool-Box je umiestnený na plynule posuv-
ných kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné použi-
tie a dokonalý prehľad o uložených potravinách.

Výkonný cirkulačný systém PowerCooling zaisťuje 
rýchle schladenie čerstvo vložených potravín (avšak 
bez nežiadúceho teplotného šoku pre potraviny) 
a udržiava rovnomernú teplotu v celom úložnom 
priestore chladničky. Aktívny uhlíkový filter FreshAir 
je integrovaný priamo do smerového ventilátora, 
ktorý zbavuje prúdiaci vzduch pachových zložiek.

60↑   ↓

Kef 4330
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 98 / 0,268 kWh ¹
Celkový objem ²: 395 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Akčná cenníková cena: 899 € Ceníková cena: 999 €

60↑   ↓

K 3130
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 139 / 0,380 kWh ¹
Celkový objem ²: 297 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63,1 ¹

Akčná cenníková cena: 559 € Ceníková cena: 639 €

60↑   ↓

K 4220
Comfort

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,413 kWh
Celkový objem ²: 386 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,2 / 60 / 63

Akčná cenníková cena: 799 € Ceníková cena: 899 €
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Voľne stojace chladničky / Podstavné chladničky

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

4hviezdičkový mraziaci priestor slúži na  
mrazenie čerstvých potravín, a skladovanie 
 mrazených výrobkov dlhšiu dobu. Teploty 
–18 °C a nižšie umožňujú, aby boli potraviny 
skladované so zachovanými všetkými životne 
dôležitými vitamínmi a minerálmi.

Extra hlboké, priehľadné priehradky na 
 zeleninu, ktoré sú ergonomicky tvarované, 
sa ľahko čistia a poskytujú dostatok úložného 
priestoru na ovocie a zeleninu.

Priestorovo úsporné, integrované LED osvetle
nie zabezpečuje, že celý interiér chladničky  
je rovnomerne a harmonicky osvetlený. Vďaka 
nízkej spotrebe energie je dlhotrvajúce LED 
svetlo ekologickým riešením pre dokonalý 
výhľad na jedlo v chladničke.

Variabilný vnútorný priestor s výbavou GlassLine, 
ktorý možno kedykoľvek prisposobiť individuálnej 
potrebe, presvedčí svojou eleganciou a vysokou 
kvalitou. Satinované úložné plochy a dverové 
boxy sú výškovo nastaviteľné. Teraz už nemusíte 
riešiť, kam s džbánkom, karafou a ďalšími vyso-
kými nádobami.

¹  Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

55↑   ↓

T 1504

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 180 / 0,493 kWh
Celkový objem ²: 133 l  
(Chladnička: 116,9 l / Mraziaca časť: 16,5 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 55,4 / 62,3

Akčná cenníková cena: 299 € Ceníková cena: 349 €

55↑   ↓

T 1700

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh
Celkový objem ²: 149 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 55,4 / 62,3

Akčná cenníková cena: 299 € Ceníková cena: 349 €

50↑   ↓

T 1404

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,482 kWh
Celkový objem ²: 120 l  
(Chladnička: 106,3 l / Mraziaca časť: 14,5 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62

Akčná cenníková cena: 249 € Ceníková cena: 299 €

50↑   ↓

T 1400

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,312 kWh
Celkový objem ²: 136 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62

Akčná cenníková cena: 249 € Ceníková cena: 299 €

55↑   ↓

K 230
Comfort

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 126 / 0,345 kWh
Celkový objem ²: 214 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 114 / 55 / 63

Akčná cenníková cena: 399 € Ceníková cena: 499 €

55↑   ↓

KP 290
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 197 / 0,539 kWh ¹
Celkový objem ²: 250 l  
(Chladnička: 229,8 l / Mraziaca časť: 21,1 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 140,2 / 55 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 389 € Ceníková cena: 489 €
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Voľne stojace mrazničky

¹  Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú spotre-
biče NoFrost od Liebherr chladiaci výkon v profesi-
onálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým 
chladiacim vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvá-
dza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor vždy bez 
námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň. S komfor-
tom NoFrost už nie je potrebné rozmrazovanie.

Všetky sklenené poličky a zasúvacie priečinky
sú pohodlne vyberateľné. Tak je možné
celkový vnútorný priestor VarioSpace využiť
ľubovoľne aj pre objemné kusy potravín.

60↑   ↓

GNw 1860-8
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 307 / 0,841 kWh ¹
Celkový objem ²: 268 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 41 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 184,1 / 60 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 649 € Ceníková cena: 729 €

60↑   ↓

GNw 1660-7
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 291 / 0,797 kWh ¹
Celkový objem ²: 231 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 41 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 164,4 / 60 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 599 € Ceníková cena: 679 €

60↑   ↓

GNPef 2313
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 275 / 0,753 kWh ¹
Celkový objem ²: 195 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 41 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 699 € Ceníková cena: 799 €
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Voľne stojace mrazničky

¹  Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje
tvorba námrazy vo vnútornom priestore a na
potravinách. Tým je potrebné vykonávať
odmrazovanie oveľa zriedkavejšie. Vnútorné
steny sú obzvlášť hladké a je možné ich ľahko
čistiť.

Systém FrostSafe, úplne uzavreté zásuvky 
zabraňujú úniku studeného vzduchu, čím znižujú 
spotrebu energie.

60↑   ↓

GP 2033
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 235 / 0,643 kWh ¹
Celkový objem ²: 157 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 125 / 60 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 499 € Ceníková cena: 549 €

60↑   ↓

GNw 1360-5
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 258 / 0,706 kWh ¹
Celkový objem ²: 158 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 125 / 60 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 519 € Ceníková cena: 599 €

60↑   ↓

GNw 1460-6
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 275 / 0,753 kWh ¹
Celkový objem ²: 195 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 41 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63 ¹

Akčná cenníková cena: 499 € Ceníková cena: 649 €
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Mrazničky do výšky stola

¹  Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Vrchná doska chladničiek a mrazničiek do 
výšky stola je mimoriadne robustné s povrchom 
odolným proti poškriabaniu a teplu.

Aby spotrebič fungoval aj pri nízkych tep-
lotách okolia, bol implementovaný doplnok
FrostProtect. Táto funkcia zabezpečuje 
funkčnosť mrazničky v rozmedzí teplôt od  
–15 °C do +10 °C. Vďaka tejto funkcii 
je možné mrazničku umiestniť napr. aj v garáži.

55↑   ↓

GP 1223
Comfort

Energetická trieda:  ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 170 / 0,465 kWh ¹
Celkový objem ²: 97 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Akčná cenníková cena: 279 € Ceníková cena: 519 €

55↑   ↓

G 1223
Comfort

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 213 / 0,583 kWh
Celkový objem ²: 97 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 55,3 / 62,4

Akčná cenníková cena: 279 € Ceníková cena: 399 €

60↑   ↓

GN 1066
Premium

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,635 kWh
Celkový objem ²: 99 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 41 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 60,2 / 62,8

Akčná cenníková cena: 449 € Ceníková cena: 529 €
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Truhlicové mrazničky

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Integrované osvetlenie vo veku mrazničky
zaisťuje dokonalé osvetlenie a jasný prehľad
o všetkých skladovaných potravinách. Skriňa
a veko mrazničky sú vyrobené z oceľového
plechu s práškovým nástrekom. To zaručuje
vysokú úroveň odolnosti a zabraňuje korózii.

SoftSystem integrovaný do závesov krytu truhly
mäkko stlmí pohyb pri zatváraní. Bezpečne
odpruží aj tvrdé alebo náhle zatvorenia.

126↑ ↓

CFf 2080
Pure

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 274 / 0,750 kWh
Celkový objem ²: 353 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,5 / 125,5 / 72,2

Akčná cenníková cena: 499 € Ceníková cena: 579 €

168↑ ↓

CFf 2500
Pure

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 324 / 0,887 kWh
Celkový objem ²: 497 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,5 / 167,5 / 72,2

Akčná cenníková cena: 579 € Ceníková cena: 949 €

105↑ ↓

CFf 1870
Pure

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 249 / 0,682 kWh
Celkový objem ²: 281 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,5 / 104,5 / 72,2

Akčná cenníková cena: 479 € Ceníková cena: 539 €
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Vstavané kombinované chladničky / Zabudovateľné chladničky

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

V prípade zabudovania vašej chladničky 
Liebherr do nábytkového výklenku si neželáte 
ani pri mraziacom priečinku časovo náročnú 
výmenu dorazu dverí? Vďaka posuvnému regu-
látoru je to záležitosť pár sekúnd a nie potrebná 
žiadna manuálna zručnosť. Jednoducho posuňte 
regulátor na mraziacom priečinku sprava doľava 
– a hotovo. Ušetríte tým veľa času.

Chcete si byť istí, že chlad vo vašej chladničke 
je distribuovaný čo najrovnomernejšie?
Systém PowerCooling sa o to postará: Výkonný 
a súčasne tichý ventilátor účinne distribuuje 
chladný vzduch v celom chladiacom priestore.

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej 
domácnosti je náš priečinok EasyFresh. 
Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu 
alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. 
Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému 
uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. 
Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete 
vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny 
ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor 
pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotre-
búva veľa energie teda može byť drahá. NoFrost 
znamená: Už žiadne namáhavé a časovo 
náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, 
viac času na iné veci – a úspora peňazí.

178
↑
  
↓

IRe 5100
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,312 kWh
Celkový objem ²: 308 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Akčná cenníková cena: 1.099 € Ceníková cena: 1.679 €
Dostupné tiež ako: IRf 5101 s mraziacou časťou
Akčná cenníková cena: 1.149 € Ceníková cena: 1.679 €
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ICSe 5103
Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 228 / 0,624 kWh
Celkový objem ²: 264 l (Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 81,1 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Akčná cenníková cena: 749 € Ceníková cena: 1.049 €
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ISKG 5Z1ec2

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 199 / 0,545 kWh
Celkový objem ²: 266 l (Chladnička: 211,0 l / Mraziaca časť: 54,0 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Akčná cenníková cena: 799 € Ceníková cena: 1.679 €
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ICNSf 5103
Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 284 / 0,778 kWh
Celkový objem ²: 253 l (Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 69,9 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Akčná cenníková cena: 799 € Ceníková cena: 1.679 €
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WKb 1802

27

Chladničky na víno

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

³  Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 27. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Tónované bezpečnostné sklo vo vinotékach 
Liebherr zaručuje nevyhnutnú UV ochranu vašich 
kvalitných vín. Štíhla rukoväť dverí v čiernej  farbe 
je estetická a ergonomicky navrhnutá pre ľahké 
otváranie.

1  QR kód na identifikáciu 
výrobku v databáze EÚ EPREL 
(European Product Database 
for Energy Labeling).

2  „Model Identifier“ (identifi-
kátor modelu) na manuálnu 
identifikáciu výrobku v data-
báze EÚ EPREL, napr. pro-
stredníctvom čísla výrobku.

3  Nová stupnica účinnosti od 
„A“ po „G“. „G“ je však určené 
iba pre chladničky na víno.

4  Súčet objemu všetkých hlboko 
chladiacich častí.

5  Súčet objemu všetkých 
mraziacich a chladiacich 
častí.

6  Hladina hluku sa teraz 
klasifikuje do tried „A“ až „D“.

60↑   ↓

WKb 1802
Vinothek

Energetická trieda: 
Spotreba energie za rok / 24 hod: 123 / 0,337 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 66 ³
Celkový objem ²: 135 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: N (+16 °C až +32 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla, s rámom čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 90,1 / 59,7 / 61,2

Akčná cenníková cena: 749 € Ceníková cena: 999 €


