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Kvalita Kvalita

Týmto všetkým sa každý deň zaoberáme, pretože chlad-
nička pre nás nie je iba spotrebič. Viacmenej má byť ako 
partner, ktorý pomôže, kde sa dá ... ktorý myslí spolu 
s vami, preberá úlohy a uľahčuje prácu. Na to, aby sa to 
podarilo, naše spotrebiče neustále vyvíjame. Pretože  
čím inteligentnejšie a nápomocnejšie sú, tým viac času 
máte na všetky ostatné dôležité veci vo svojom živote. 

Najvyššia kvalita je pre náš štandardom.

Od roku 1954 vyrábame kvalitné chladničky a mrazničky 
a dodávame ich do celého sveta. V srdci sme však stále 
rodinná firma s koreňmi v Nemecku. Tu neustále vyvíjame  
naše výrobky. German Engineering – v nadväznosti na 
tradície našich zakladateľov a na základe vedomostí 
 spojených s know-how, ktoré vytvorili celé generácie 
inžinierov. 

Skôr než myslíme 
na chladničku, 
myslíme na vás.

---
Úlohou chladničiek je chladiť. 
Čo by však mali moderné spotrebiče 
v dnešnej dobe ešte dokázať? 
Ako sa lepšie prispôsobia potrebám 
zákazníkov? Ako sa dajú skonštru
ovať efektívnejšie, intuitívnejšie 
a nadčasovejšie?

Nielen slová. Ale aj záruka.

Počas výroby podrobne preskúmame všetky kompo-
nenty našich chladničiek a testujeme ich oveľa prísnejšie 
a častejšie, než to ukladajú zákony a nariadenia – napo-
sledy tesne pred zabalením. Až potom si môžu naše 
spotrebiče trochu oddýchnuť. Všetky naše výrobné závody 
sú certifikované podľa medzinárodných noriem systému 
manažmentu kvality ISO 9001, systému environmentálneho 
manažmentu ISO 14001. Preto nič nám nepadne lepšie,  
ako vám môcť najmenej dva roky zaručiť, že naše výrobky 
sú bez materiálových a výrobných vád a ich zabudovanie  
je mimoriadne jednoduché. So zárukou WarrantyPlus 
môžete túto záruku jednoducho predĺžiť až na 10 rokov.

V tomto prípade je jedna vec istá: Z vášho spotrebiča 
 Liebherr sa budete tešiť veľmi dlho.

Dlhá životnosť je pre nás dôležitá.

V našom prísľube kvality cítiť aj tie najmenšie detaily. 
Napríklad skôr než u nás schválime dverový záves, musí 
prejsť minimálne 100 000 otváracími cyklami. To zodpo-
vedá používaniu viac ako 15 rokov. Na túto dobu životnosti 
u nás testujeme aj všetky ostatné funkčné diely. Na to,  
aby váš spotrebič pre zabudovanie dokonale fungoval 
a pevne stál počas tejto dlhej doby, aj vtedy, keď drevo 
v kuchynskej linke pracuje, máme u nás nivelačné koľaj-
ničky. Harmonicky vyrovnávajú prípadné nerovnosti medzi 
dnom a spotrebičom, aby sa dvere chladničky vždy tesne 
zatvorili. Znie to jednoducho, ale je to rozhodujúce na  
predchádzanie kondenzácii a zvýšenej spotrebe energie.

A pokiaľ napriek očakávaniam nebude nejaká maličkosť 
spĺňať vaše želania, túto môžete vy alebo váš kompetentný 
servisný partner v každom prípade rýchlo opraviť, pretože 
každý náš spotrebič je extrémne jednoducho opraviteľný. 
Všetky dôležité náhradné diely držíme čiastočne na sklade  
viac ako 10 rokov. To šetrí vaše finančné prostriedky pri 
menších opravách alebo na kúpu nového spotrebiča – 
a tiež je to trvalo udržateľné.
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Stručný opis vybavenia | Stojace spotrebiče a spotrebiče určené na zabudovanie Typológia | Nové spotrebiče určené na zabudovanie

Technológie čerstvosti 

 

 Chlaďte ako profesionáli: HydroBreeze, studená osviežujúca hmla,  
ktorá pokryje ovocie a zeleninu ako balzam. Výhody technológie  
BioFresh s osobitným osviežujúcim účinkom.

 

 Výhody technológie BioFresh s prídavnou regulovateľnou teplotnou  
zónou s teplotou -2 °C, ideálnou na skladovanie rýb a morských  
plodov (Stojace spotrebiče)

  

Pri teplote približne 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu vydržia  
ovocie a zelenina, mäso, ryby a mliečne výrobky čerstvé oveľa  
dlhšie než v bežnej chladiacej časti

  

Vo vzduchotesne uzavretom priečinku možno ovocie 
a zeleninu skladovať tak, že vydrží dlhšie chrumkavá a čerstvá 

 

 Regulovateľná vlhkosť vzduchu predlžuje čerstvosť  
ovocia a zeleniny (stojace spotrebiče) 

  

Zamedzuje prenosu pachov a vysychaniu potravín. Vďaka  
dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom nedochádza medzi  
chladiacou a mraziacou časťou k prúdeniu vzduchu.

 

 Pohodlie bez odmrazovania 
 

  

Výrazne znížená potreba odmrazovania 
 

Dizajn 

 

 Lakované bočné steny a dvere s vysokokvalitným strieborným  
vzhľadom 

  

Vysokokvalitný zušľachtený povrch výrazne znižuje viditeľnosť  
odtlačkov prstov, ľahko sa čistí a je odolnejší voči poškriabaniu 

  

Lakované dvere s vysokokvalitným vzhľadom z ušľachtilej ocele  

 

  

Čierna ušľachtilá oceľ s vysokokvalitným povrchom SmartSteel  
s exkluzívnym vzhľadom a nadčasovou eleganciou 

  

Ušľachtilé komponenty zo skla a nehrdzavejúcej ocele vo vnútornom 
priestore spĺňajú aj tie nájnáročnejšie požiadavky na dizajn 

 

 

 

Presklené čelo odolné voči poškriabaniu v chladnej bielej alebo 
v elegantnej čiernej 

 

 Dostupné v trendových farbách: v neónovo oranžovej, kivi zelenej 
a ľadovo modrej 

Prepojenie

  

Zabudovaný SmartDeviceBox umožňuje ovládanie spotrebiča 
a využívanie ďalších služieb prostredníctvom počítača a mobilných 
zariadení

  

Aby bola možná kontrola spotrebiča a využívanie ďalších služieb 
prostredníctvom počítača a mobilných zariadení, je k dispozícii možnosť 
dovybavenia zariadením SmartDeviceBox. Dostupné ako príslušenstvo.

Komfort a flexibilita

  

Automatický výrobník ľadu pre pevnú prípojku vody 
 

  

Automatický výrobník ľadu s nádržkou na vodu, pokiaľ nie  
je k dispozícii alebo nie je žiaduca pevná prípojka vody 

 

 Zapustený dávkovač vody integrovaný do ľavej bočnej steny  
chladiacej časti, pre pevnú prípojku vody 

  

Znížená tvorba tepla, energetická úspornosť a bezúdržbovosť  
pre optimálne osvetlenie

 

  

Nový svetelný koncept rovnomerne osvetľuje interiér a pritom  
nesie sklenené poličky. Flexibilný, priestorovo úsporný, jedinečný. 

  

Priehľadné zásuvky s maximálnou prehľadnosťou a ergono-
mickým  prístupom prezentujú celý obsah chladničky 

 

 Mimoriadne mäkké zatváranie vnútorných dverí aj pri plnom  
zaťažení, automaticky od uhla otvorenia 30° 

 

 Zásuvky na plných teleskopických výsuvoch s automatickým  
zasúvaním a s mäkkým tlmením uzatvárania 

 

 Zásuvky na teleskopickom vyťahovaní s ľahkým chodom  
pre pohodlné zasúvanie, vysúvanie a vyberanie 

 

 Dvere sa po ťuknutí otvoria na 7 cm a potom ich môžete  
pohodlne chytiť a úplne otvoriť.

  

Ideálne využitie úložného priestoru pod vysúvateľným vozíkom.  
Pri vyťahovaní sa LiftUp-Box nadvihne a posunie z výklenku  
na dne nahor a umožní pohodlné vyberanie potravín. 

  

Vďaka koncepcii „side-by-side“ možno chladničky, mrazničky  
a chladničky na víno kombinovať individuálne podľa vlastných  
potrieb 

Skupiny produktov

 

 Dokonalé podmienky pre výberové vína s jedinečným vybavením  
na skladovanie a temperovanie 

  

Najlepšia klíma pre jemné cigary s inovačným vybavením

Písmená Číslice

1 2+  Výklenok

35 72 cm
39 88 cm
40 102 cm
41 122 cm
45 140 cm
48 158 cm
51 178 cm

3   Série

0 – 1 Pure 
2 – 4 Plus
5 – 6 Prime
7 – 9 Peak

4   Špecifikácia

Chladiace zariadenia
0 bez mraziaceho priečinka 
1 s mraziacim priečinkom 

Kombinácie/mraznička
Počet mrazničiek

SBS 
0 bez technológie BioFresh
5 s technológiou BioFresh

1  Konštrukčný typ

I Integrovaný 
D Možnosť dekoru
S Ohrev bočných stien (1. miesto) 

2  Skupina produktov

R Refrigerator (Chladnička)
C Combination (Kombinácia)
F Freezer (Mraznička)

3  Technológia/vybavenie

B BioFresh
N NoFrost
D Drinks (Kôš na fľaše)
P Pull out (Výsuvný priečinok)
RC Refrigerator Cellar (Pivničný priečinok) 
S Vlečné dvere 

4  Trieda energetickej efektivity 

a Trieda energetickej efektivity A
b Trieda energetickej efektivity B
c Trieda energetickej efektivity C
d Trieda energetickej efektivity D
e Trieda energetickej efektivity E
f Trieda energetickej efektivity F
g Trieda energetickej efektivity G

5  Špecifikácia

i Vrátane zariadenia SmartDeviceBox
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Hydro
Breeze

Technológia čerstvosti Technológia čerstvosti

DuoCooling. Záruka čerstvosti.

Naša základná technológia vo všetkých kombináciách 
chladničiek a mrazničiek sa nazýva DuoCooling. Vďaka 
dvom kompletne oddeleným chladiacim okruhom je záru-
kou, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza 
k výmene vzduchu. Potraviny sa nevysušia a tiež nedochá-
dza k prenosu pachov – vďaka tomu Camembert páchne 
a chutí iba po Camemberte.

EasyFresh. Ideálny pre ovocie a zeleninu.

Garant čerstvosti vo vašej chladničke Liebherr. V ňom sa 
cíti nezabalené ovocie, zelenina a bobuľové plody skutočne 
dobre. Pri rovnakej teplote ako v chladiacej časti a vzdu-
chotesne uzavretý, zostane napríklad šalát po 10 dňoch 
ešte stále chrumkavo čerstvý.

BioFresh. Náš univerzálny priečinok.

S osvedčenou technológiou BioFresh sú potraviny sklado-
vané pri výrazne nižšej teplote ako vo zvyšnej časti spot-
rebiča. Pri teplotách tesne nad 0 °C a dokonalej vlhkosti 
vzduchu ponúka BioFresh ideálne podmienky skladovania. 
Ovocie a zelenina sa vo vzduchotesnom BioFresh s prie-
činkom na ovocie a zeleninu cítia skutočne dobre. Mäso, 
ryby a mliečne produkty sú najlepšie uchované v priečinku 
DrySafe.

Dlhšie chutné: 
Čerstvosť je otázkou 
techniky.

---
Každý, kto skladuje potraviny pri 
optimálnych klimatických podmien
kach, sa stará nielen o mimoriadne 
dlhú čerstvosť a trvanlivosť, ale  
tiež významne prispieva k boju proti 
plytvaniu potravinami. S našimi 
spotrebičmi sa to darí – vďaka doko
nalej kombinácii integrovaných 
technológií čerstvosti. 

BioFresh Professional. Chlaďte ako profesionáli.

Špičková inovácia prichádza s BioFresh Professional 
a úplne novou funkciou HydroBreeze. Pri každom otvorení 
dverí a vždy po 90 minútach sa vytvorí studená osvie-
žujúca hmla, ktorá ako balzam obalí ovocie a zeleninu. 
Hmla sa postará o chrumkavú čerstvosť a zlepší štruktúru 
– jedinečný wow efekt. 

Čerstvé. Udržateľné. Zdravé. 

Klíma skladovania: O nej by sme mohli písať donekonečna. 
V skratke sú to predovšetkým tri dôvody, ktoré nás pohá-
ňajú, aby sme ju naďalej vylaďovali k dokonalosti. Po prvé: 
Ideálna klíma prispieva k trvanlivosti vašich potravín. 
Vďaka tomu si ich môžete dlhšie vychutnávať čerstvé. 
Po druhé: Vyhnete sa tak nadmernému vyhadzovaniu 
potravín a neustálemu nakupovaniu. Po tretie: Optimálne 
skladovanie pomáha chrániť vitamíny a živiny. A prispieva 
k zdravému stravovaniu.

HydroBreeze – studená osviežujúca hmla.

Inšpiráciu pre HydroBreeze sme našli v kaliforn
skom údolí Salinas. Vďaka blízkosti studeného 
 Pacifiku sa v lete vznesie na údolie a polia jemná 
vlhká hmla. Táto hmla zabráni vysušeniu zeleniny,  
ktorá sa tu pestuje. 
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Komfort a flexibilita Komfort a flexibilita

Dokonale sa prispôsobí  
vašim potrebám. 

---
Chladničky a mrazničky sa používajú 
každý deň. Už dlho sú neoddeliteľ
nou súčasťou nášho života. A má 
to byť pre vás čo najjednoduchšie  
a najpohodlnejšie. Preto vyvíjame 
spotrebiče pre zabudovanie, ktoré 
bodujú komfortným ovládaním, pre
hľadnosťou a flexibilitou – od prvého 
otvorenia dverí až po najdetailnejšie 
vybavenie. Takto sa optimálne pri
spôsobia vašim potrebám.

Máte chuť na studené nápoje? Sklenený priečinok nad 
priečinkom BioFresh sa otočením zmení na priečinok na 
odkladanie fliaš. Aj v mraziacej časti ste so spotrebičom 
nášho nového radu na zabudovanie najlepšie pripravení: 
VarioSpace vytvorí miesto pre najväčšiu morku alebo naj-
vyššiu zmrzlinovú tortu. Mimochodom torty: Pre všetkých 
fanúšikov pečenia poskytujú naše chladničky a kombino-
vané spotrebiče dokonca dostatok miesta pre plný plech 
na pečenie.

Plné potravín. A komfortu.

Na to, aby ste mali vždy dokonalý prístup k svojim potra-
vinám, majú naše spotrebiče v chladiacej a mraziacej  
časti teleskopické vyťahovanie, na ktorom sa zásuvné 
 priečinky úplne jednoducho vysúvajú a zasúvajú. A keď 
ste už našli všetky prísady, zostane to pre vás komfortné  
aj naďalej, vďaka systému SoftSystem. Vďaka nemu sa 
naše dvere zatvárajú mäkko a tlmene, dokonca aj keď  
sa zatvoria o niečo silnejšie.

Život je koncert na želanie.
 
Vybavenie nových spotrebičov pre zabudovanie vám 
ponúka viac voľného priestoru: Deliteľná sklenená polička 
s jednoduchým ovládaním jednou rukou poskytuje viac 
miesta pre vysoké nádoby a karafy. Máte ich radi na 
poriadku? S VarioBox a VarioSafe prehľadne uskladníte 
malé predmety vo dverách alebo v interiéri – vždy presne 
na výšku, akú si želáte.
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Dizajn Dizajn

Nadčasový a elegantný.  
Dizajn pre každú 
kuchyňu.

---
Skrytý za čelom kuchyne zostane 
váš spotrebič Liebherr na prvý 
pohľad neviditeľný a nechá vynik
núť dizajn kuchyne. Ale po otvorení 
je to jasné: za ním sa ukrýva niečo 
absolútne jedinečné.

Kde sa dizajn snúbi s funkčnosťou.

Puristický a nadčasový na jednej strane, elegantný  
a exkluzívny na druhej strane. Nový dizajnový jazyk  
sa hladko začlení do každého interiéru. V interiéri pre-
svedčia ušľachtilé komponenty zo skla a nerezovej  
ocele. Precízne spracovanie, zmysel pre detaily a harmo-
nická kombinácia materiálov, tvarov a farieb vytvárajú 
celkový estetický obraz. Nový koncept osvetlenia ho  
urobí stredobodom pozornosti.

Nový svetelný koncept LightTower 
rovnomerne osvetľuje interiér a pritom 
nesie sklenené poličky. Flexibilný, 
priestorovo úsporný, jedinečný.

Iba jeden ventilátor? Nie, nový ventilá-
tor s ambientným osvetlením zabez-
pečí takmer rovnomerné rozloženie 
teploty a súčasne disponuje FreshAir 
filtrom s aktívnym uhlím. Viac funkčný 
už byť nemôže.
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Vyvážený výkon Energetický štítok EÚ

Energetická účinnosť

Naše nové spotrebiče na zabudovanie obsadzujú najvyššie 
priečky v hodnotení účinnosti. Týmto šetria cenné zdroje 
nášho životného prostredia a vďaka nízkym nákladom na 
elektrinu nezaťažujú ani vašu peňaženku.

Objem

U nás nájdete vhodný spotrebič pre každú rodinu, všetky 
životné situácie a akúkoľvek výšku výklenku. Od extra 
veľkých zásuvných priečinkov až po najmenšie detaily 
dbáme na to, aby sme dokonale využili každý liter objemu. 
Napríklad riešenia osvetlenia, ktoré sú priestorovo úsporne 
začlenené do skrine.

Hladina hluku

V moderných konceptoch bývania sa hranice medzi kuchy-
ňou a obytným priestorom čoraz viac stierajú. To len zvý-
razňuje potrebu mimoriadne tichých chladiacich spotrebi-
čov. Náš nový program spotrebičov pre zabudovanie preto 
ponúka široký sortiment extrémne tichých spotrebičov. 
Čiastočne dosahujú dokonca iba neskutočných 29 dB. 

Chladiaci výkon

Inteligentná senzorika vždy prispôsobí chladiaci výkon  
aktuálnemu používaniu – vďaka tomu sú naše spotre-
biče pre zabudovanie pri každodennom používaní mimo-
riadne energeticky účinné a úsporné. Súčasne poskytujú 
náležité rezervné kapacity. Napríklad, na schladenie 
väčšieho množstva potravín po týždennom nákupe alebo 
obzvlášť vhodné pre nečakané návštevy. Stlačením 
tlačidla je možné extrémne rýchlo schladiť nápoje na 
príjemnú  teplotu. 

Dokonale vyvážený:  
Výkonný kompletný 
balík.

---
Dobrá chladnička je skutočne uni
verzálny pomocník: Keď príde na vec, 
tak okrem nízkej spotreby energie 
a nízkej hladiny hluku má poskytovať 
aj dostatok miesta na potraviny 
a disponovať rezervnými kapacitami. 
Z tohto dôvodu neberieme do úvahy 
iba jeden faktor, ale súčasne pri
hliadame na všetky situácie použí
vania. Naše spotrebiče vďaka tomu 
ponúkajú vyvážený, dokonale zla
dený komplexný celok pozostávajúci 
z energetickej účinnosti, objemu, 
hladiny hluku a chladiaceho výkonu. 
U nás sa hovorí: Do štvorice všetko 
dobré.

Technika sa neustále vyvíja. 
A ani my nespíme na vavrí-
noch.

Neustále pracujeme na funkciách, 
ktoré uľahčujú každodennú prácu, 
optimalizujú uskladnenie a znižujú 
spotrebu. Ako jeden z prvých výrob-
cov v Európe sme vyvíjali chladničky 
a mrazničky s najvyššou triedou 
účinnosti už oveľa skôr. A to je aj 
náš prísľub do budúcnosti. Mimo-
chodom, chladničky a mrazničky 
fungujú nepretržite a tvoria až 15 % 
účtov za elektrinu. Keďže naše spot-
rebiče spotrebúvajú menej energie, 
významne tak prispievajú k ochrane 
klímy.

Nový energetický 
štítok EÚ pre elektrické 
spotrebiče.

---
Energeticky úsporné a neúsporné 
zariadenia sa teraz dajú ešte lepšie  
rozlíšiť. S reformou energetického 
štítku budú spotrebiče znovu klasi
fikované podľa stupnice účinnosti  
od A po G. Vďaka tomu budete mať  
o nich znovu dokonalejší prehľad.

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

1

„Model Identifier“ (identifikátor 
modelu) na manuálnu identifikáciu 
výrobku v databáze EÚ EPREL, napr. 
prostredníctvom čísla výrobku.

2

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

3

Súčet objemu všetkých hlboko 
chladiacich častí.

4

Súčet objemu všetkých   
mraziacich a chladiacich častí.

5

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

6
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Konektivita

Zabudovaný pokrok.

Vaša chladnička myslí za vás, kde len môže. Napríklad vás 
upozorní na zabudnuté nápoje v oddelení na zmrazovanie 
– vďaka integrovanému časovaču BottleTimer. Prasknuté 
fľaše odteraz patria minulosti.

Keď idete na dovolenku, jednoducho zapnite svoju chlad-
ničku do prázdninového režimu HolidayMode. Takto ušet-
ríte množstvo energie.

A obzvlášť zaujímavé pre všetkých, ktorých to ťahá ku 
chladničke aj v noci: nočný režim NightMode. Interiér je 
potom osvetlený len tlmeným svetlom. Po polnočnej 
maškrte sa tak môžete rýchlo vrátiť späť do postele 
a zaručene sa neprebudíte z polospánku.

Čo prinesie budúcnosť, 
to prinášame my 
už teraz.

---
Jedno je isté: Technika bude v 
budúcnosti čoraz inteligentnejšia. 
Musí však byť chladnička inteli
gentná? Nemusí. No my si myslíme: 
Ďalší mysliaci spoločník v domác
nosti nie je na škodu. Naše spotre
biče sa vďaka mnohým inteligent
ným funkciám preukazujú ako 
spoľahliví pomocníci v pozadí.

Ideme stopercentne na istotu.

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu 
sme sa rozhodli pre softvérového partnera, ktorý spĺňa naše 
vysoké nároky: Microsoft. Ako prvý popredný poskytovateľ 
cloudových služieb bol Microsoft certifikovaný podľa medzi-
národnej normy ISO/IEC 27018 na ochranu údajov a používa 
AES-256, teda rovnakú šifrovaciu technológiu, ktorá sa 
používa v bankovom sektore.

Vždy najlepšie zosieťované.

Všetky naše nové modely pre zabudovanie sú buď  
zosieťované už z výroby alebo ich je možné dodatočne 
pripojiť k sieti WLAN prostredníctvo SmartDevice-Box. 

Takto budete profitovať z mnohých nových možností 
našej aplikácie SmartDevice a začlenenia vašej chladničky 
do existujúceho prostredia inteligentnej domácnosti 
Smart Home. To vám umožní jednoduché ovládanie spotre-
bičov s pomocou asistenčných služieb ako Amazon Alexa 
alebo online služieb ako IFTTT. 

Vďaka zosieťovaniu dostanete aj dôležité hlásenia o stave 
priamo na váš mobilný telefón. Napríklad hlásenie o otvo-
rených dverách chladničky prostredníctvom DoorAlarm. 
Naša aplikácia SmartDevice však ponúka ešte oveľa viac. 
Nájdete v nej tiež atraktívne obsahy k tipom pre usklad-
nenie, prístup k návodom na obsluhu, predĺženia záruky, 
príslušenstvo a oveľa viac.

V skratke: S našimi spotrebičmi ste už dnes pripravení  
na zajtrajšok.Zistite, akým spôsobom uľahčuje digitálne 

zosieťované chladenie váš bežný deň: 
home.liebherr.com/getsmart

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť aplikáciu SmartDevice:
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Voda a ľad Voda a ľad

Tento prameň vyviera 
v chladničke. 

---
S InfinitySpring prinášame krištáľo
vočistý, studený vodný prameň 
priamo do vašej kuchyne. Pretože 
voda je zdravá. Týmto sa stáva minu
losťou aj prevláčanie ťažkých banda
siek a vody v plastových fľašiach. 
Uľahčíte tak svojmu chrbtu a tiež 
životnému prostrediu. Jednoducho 
a udržateľne.

Rýchle načapovanie namiesto dlhého nosenia.

Zapustený integrovaný dávkovač vody je k dispozícii vždy, 
keď je potrebný a takmer neviditeľný, keď sa nepoužíva. 
Je vhodný pre nádoby takmer každej veľkosti, aj pre karafy 
alebo fľaše do výrobníka sódy. Integrovaný filtračný systém 
sa postará o dokonalú kvalitu vody. Mimochodom: Na roz-
diel od bežných filtračných kanvíc sa tento musí vymieňať 
raz za polroka.

Nech kocky ľadu pršia. 
Úplne automaticky.

---
Spontánna párty? Žiadny problém. 
IceMaker dokáže denne vyrobiť  
až 130 kociek ľadu a poskytne tak 
dostatočné množstvo ľadu pre 
ľadovo chladný pôžitok z aperitívov, 
koktejlov a osviežujúcich nápojov – 
pre vydarenú záhradnú párty v lete. 
V prípade, že ste pozvali veľa hostí,  
s funkciou MaxIce je výrobu kociek 
ľadu možné ešte viac urýchliť.

Flexibilná inštalácia.

IceMaker je k dispozícii s priamou 
prípojkou k vodovodnému potrubiu. 
Pokiaľ nie je k dispozícii, dostupné 
sú aj modely s nádržkou na vodu 
v chladiacej časti. Takto si aj bez 
pevnej vodovodnej prípojky vychut-
náte komfortnú výrobu kociek ľadu.
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Side-by-Side koncept

Vyhrievané bočné steny na oboch stranách

To umožňuje umiestnenie mrazničiek pod pracovnú dosku 
po oboch stranách spotrebičov, mrazničky SIGN (výška 
výklenku: 140 cm a 178 cm) môžu byť umiestnené po oboch 
stranách spotrebičov v akejkoľvek výške výklenku.

·  BioFresh 
chladnička 
IRBd 5150 

·  Skriňová 
mraznička 
SIGN 3576

·  Vinotéka 
EWTdf 3553 

·  Chladnička 
IRe 4520 

·  Skriňová 
mraznička 
SIGN 2756

·   BioFresh 
chladnička 
IRBd 4570

·  Podstavná 
chladnička pre 
zabudovanie 

·   Podstavná 
mraznička pre 
zabudovanie  
SUIGN 1554

·  Vinotéka pod 
pracovnú dosku  
UWTgb 1682

SUIGN 1554
SUIG 1514

SIGN 2756

SIGN 3524
SIGN 3556
SIGN 3576

Side 
by
Side

Možné kombinácie

82 88
↑
- 

↓

140
↑
  
↓

178
↑
  
↓

až

178
↑
  
↓

88
↑
  
↓

až

178
↑
  
↓

88
↑
  
↓ 82 88

↑
- 

↓
82 88

↑
- 

↓

až

178
↑
  
↓

88
↑
  
↓

až

178
↑
  
↓

88
↑
  
↓

178
↑
  
↓

140
↑
  
↓

82 88
↑
- 

↓

Vytvorený a individuálne 
navrhnutý Side-by-Side 

---
Liebherr spotrebiče určené pre začle
nenie do SidebySide majú integro
vaný systém vykurovania v strope 
a / alebo v bočných stenách. Toto 
vykurovanie zamedzuje kondenzácií 
vlhkosti medzi zariadeniami pri tep
lote 0 °C a nižšie – najmä v prípade, 
že vzniká veľký rozdiel teplôt, ako  
medzi mrazničkou a chla dničkou.

Rôzne spotrebiče Liebherr môžu 
byť bez komplikácií kombinované 
do SidebySide (horizontálne 
a vertikálne). Spotrebiče aj kuchyn
ský nábytok sú plne chránené  
pred kondenzáciou.
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Série Série

BioFresh s HydroBreeze

Tlmenie uzatvárania SoftSystem

Konektivita

InfinitySpring

LightTower

EasyFresh 

BioFresh

  Séria Prime 

Séria Prime je výrazne ušľachtilejšia. 
Je neprehliadnuteľná z hľadiska 
dizajnu a použitého materiálu.  
V interiéri spotrebiča sú tak použité 
predovšetkým pravé materiály, 
napríklad ušľachtilá oceľ. Ale aj 
špeciálne riešenia osvetlenia robia  
zo spotrebičov tejto série skutočnú 
pastvu pre oči.

  Séria Peak 

Séria Peak predstavuje špičku našich 
sérií. Snúbi sa v nej to najlepšie s tým 
najlepším. Bez akýchkoľvek kompromi
sov. Inovatívna technológia Liebherr 
sa tu spája so špičkovým dizajnom 
a komfortnými riešeniami extra triedy. 
Spotrebiče tejto triedy sú pre všet
kých, ktorí túžia mať všetko. 

  Séria Plus

Séria Plus nadväzuje na našu sériu
Pure a boduje s ďalšími detailmi. 
Plus v tomto prípade znamená najmä 
plus ku komfortu. Spotrebiče nielen 
prvotriedne chladia a mrazia, ale sú 
o niečo inteligentnejšie. Vďaka tomu 
pomáhajú ešte trochu zjednodušiť 
mnohé úkony. 

  Séria Pure 

Séria Pure je naša základná trieda. 
Štíhla, čistá a dokonale vybavená pre 
všetky základné potreby. Séria Pure  
si zachováva tie najpodstatnejšie 
funkcie. Ale je plná najvyššej kvality 
značky Liebherr.

Pre dobrý prehľad.  
Ešte než otvoríte  
chladničku.

---

Ktorý spotrebič je pre mňa ten pravý? 
Otázka zákazníka, na ktorú nie je vždy 
možné úplne jednoducho odpovedať. 
Z tohto dôvodu sme vám orientáciu ešte 
viac uľahčili a náš sortiment sme zatriedili 
do štyroch dobre pochopiteľných sérií.

Touch & Swipe 

PeakPrimePlusPure

22 23
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Používateľské rozhranie

*Dostupné len pre série Prime a Peak

Chladničky, ktoré  
vám otvárajú všetky 
možnosti a zatvárajú 
dvierka.
---

Nevyvíjame chladničky s najväčším 
počtom funkcií. Vyvíjame chlad
ničky s tými správnymi funkciami  
na bezpečné skladovanie potravín, 
ktoré plnia skutočné potreby našich 
zákazníkov. Aby sme im značne uľah
čili život. No a potom tieto funkcie 
dokonale využijeme.

S bezpečím to nikdy nemôžete prehnať.
 
Alarm na dvierkach 
Alarm počuť, keď sú dvierka otvorené,
je vybavený tiež blikajúcim LED osvetlením.

Teplotný alarm
Vizuálne a zvukové upozornenie sa spustí, hneď ako  
teplota v mraziacej časti dosiahne kritickú úroveň.

Alarm výpadku siete 
Vizuálny a zvukový alarm v prípade výpadku elektrického  
prúdu pre bezpečné skladovanie.

Alarm poruchy zariadenia
Optické a zvukové upozornenie v prípade poruchy zariadenia. 

Pripomienka
Automatická pripomienka údržby a čistenia. 

Uzamknutie zadaných údajov
Bráni zmenám v nastaveniach alebo aktivácii funkcií. 

DemoMode
Pre optimálnu prezentáciu spotrebiča v predajni:
Používateľské rozhranie a osvetlenie zapnuté, chladiaci  
systém vypnutý.

Pohodlnosť na dotyk tlačidla.
 
CleaningMode
Pre dokonalý výhľad pri čistení, svetlá ostávajú zapnuté  
a chladiaci systém sa vypne.

PartyMode
Režim PartyMode aktivuje funkcie ako SuperCool
a maximálnu možnú výrobu ľadu.

HolidayMode
Ventilátor a funkcie SuperCool a SuperFrost sú vypnuté
a teplota chladenia sa zníži na +15 °C, aby sa šetrilo
elektrickou energiou. Mraziaca časť ostáva zapnutá.

EnergySaver 
Zvýši štandardnú teplotu na maximálne 7 °C, aby sa  
znížila spotreba elektrickej energie.

SabbathMode
Všetko osvetlenie a zvukové upozornenia sú vypnuté,
deaktivujú sa po 80 hodinách.

Jazykové nastavenia*
Variabilné nastavenie jazyka, 12 jazykov v ponuke.

V hlavnej role chladenie.

Ukazovateľ teploty
Displej vždy zobrazuje aktuálnu hodnotu teploty.
Blikajúce položky ponuky indikujú zmeny.

SuperFrost 
Lepšie chladenie v mraziacej časti pre mrazenie,  
pri ktorom sa uchovajú vitamíny.

SuperCool 
Zvýši mieru chladenia na takú úroveň,kým čerstvé
potraviny nebudú také chladné ako zvyšok obsahu.

Jednoducho inteligentné  
používanie vďaka aplikácii.

NightMode
Všetky zvuky a zvukové upozornenia sú vypnuté
a osvetlenie je stlmené. Pre nerušené ticho.
 
BottleTimer
Výnimočne dlhé chladenie vďaka aktivácii režimu SuperFrost.
Aplikácia odošle automatickú pripomienku, aby sa vybrali
fľaše z ľadovej časti.

IceCubeTimer*
Šikovnejšia výroba ľadových kociek. Len čo budú ľadové  
kocky hotové, aplikácia odošle oznámenie.
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Kombinácie chladničiek  
a mrazničiek
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Vstavané kombinované chladničkyVstavané kombinované chladničky

EasyFresh

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

NoFrost

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

GlassLine

Celkový dojem vysokej kvality dopĺňa 
ušľachtilý GlassLine z bezpečnost-
ného satinovaného skla SafetyGlass. 
Elegantné úložné sklenené plochy 
GlassLine sú veľmi odolné proti rozbitiu 
i poškriabaniu a sú ľahko čistiteľné. 
Vysokoakostné ochranné nerezové lišty 
doplňujú celkový harmonický vzhľad. 
Obzvlášť flexibilné využitie ponúkajú 
sklenené odkladacie plochy, ktoré sú
delené a podsúvateľné.

DuoCooling

DuoCooling vďaka dvom úplne oddele-
ným chladiacim okruhom zaručuje, že 
medzi chladiacou a mraziacou časťou 
nedochádza k prúdeniu vzduchu. 
Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza 
k prenosu pachov. A to znamená:  
Menej vyhadzovania, menej nakupova-
nia, ale väčšia úspora a pohoda.

Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka doty-
kovému displeju je ovládanie vašej 
chladničky Liebherr skutočne jed-
noduché a intuitívne. Na displeji sú 
všetky funkcie prehľadne usporiadané. 
Ľahkým dotykom prsta poľahky naprí-
klad zvolíte funkcie alebo skontrolujte 
aktuálnu teplotu vašej chladničky.

PowerCooling

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

BioFresh

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.

Priečinok na odkladanie fliaš 
nad priečinkami BioFresh

Čakáte hostí a chcete podávať niektoré 
nápoje chladnejšíie než obvykle? Na 
to je pripravený priečinok na odkla-
danie fliaš nad priečinkami BioFresh: 
S pomocou rukoväti jednoducho 
odstráňte sklenenú poličku nad prie-
činkom na odkladanie fliaš – a hneď 
môžete bezpečne uložiť a chladiť fľaše 
rôznych veľkostí. 

SoftSystem

Od raňajok až po polnočné maškrte-
nie – naskytá sa množstvo príležitostí 
na otvorenie a zatvorenie chladničky. 
A s vašou chladničkou Liebherr je to 
skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa 
dvere chladničky zatvárajú s mäkkým 
tlmením, a tiež bezpečne, príjemne 
ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútor-
ných dverách pritom zostanú bezpečne 
stáť – bez hrkotania a kývania.

IceMaker

Máte ešte kocky ľadu? S IceMaker 
je táto otázka zbytočná. V prípade 
s IceMaker s pevnou prípojkou vody 
je voda privádzaná priamo z vodovodu. 
Vďaka funkcii MaxIce môžete denne 
vyrobiť až 1,5 kg kociek ľadu. Oddeľovač 
kociek ľadu pomáha rozdeliť zásuvku 
na ľubovoľnú veľkosť: Napríklad kocky 
ľadu vľavo, zmrzlina vpravo – alebo iba 
pre kocky ľadu.

FlexSystem

Malé a citlivé plody sa v chladničke 
rady stratia z dohľadu alebo sa ľahko 
pomliaždia. Z tohto dôvodu disponuje 
vaša chladnička Liebherr systémom 
FlexSystem: Dva flexibilne umiest-
niteľné boxy sa v priečinku BioFresh 
starajú o poriadok a prehľadnosť. 
A bezpečne chránia aj najmenšie 
maliny pred rozpučením alebo zmieša-
ním s inými potravinami. 

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Jedinečné vybavenie

---

SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje prie-
činky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým 
potravinám – ale aj preto, že otváranie 
je tak ľahké a zatváranie prebieha 
samočinne a tlmene. O to sa stará 
teleskopické vyťahovanie, na ktorom 
vám priečinky jemne vyjdú oproti. 
A keď sú úplne vysunuté, potom máte 
dokonalý prehľad o ich obsahu. 
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Kombinácie chladničiek a mrazničiek

---

Vstavané kombinované chladničky

Vyššie uvedená sériová výbava sa môže líšiť v závislosti od modelu. Detaily nájdete v popise modelu.

Vstavané kombinované chladničky

  Séria Pure   Séria Plus   Séria Prime   Séria Peak

 Séria Pure  Séria Plus  Séria Prime  Séria Peak

Technológia čerstvosti EasyFresh EasyFresh EasyFresh
na teleskopických 
výsuvoch

EasyFresh
na teleskopických 
výsuvoch

BioFresh 
na teleskopických 
výsuvoch

BioFresh 
so SoftTelescopic

BioFresh Professional  
so SoftTelescopic

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Filter FreshAir Filter FreshAir Filter FreshAir Filter FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost
na teleskopických 
výsuvoch

Komfort a flexibilita Deliteľná sklenená polička Deliteľná sklenená polička Deliteľná sklenená polička

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBoxy VarioBoxy

Dóza na maslo Dóza na maslo

Priehradka na vajcia Priehradka na vajcia Variabilná priehradka 
na vajcia

Variabilná priehradka 
na vajcia

3-dielna polička na fľaše 
Flex

3-dielna polička na fľaše 
Flex

3-dielna polička na fľaše 
Flex

Miska na ľadové kocky Miska na ľadové kocky 
S vekom

Miska na ľadové kocky 
S vekom

FlexSystem

Zmrazovací podnos

Dizajn Stropné alebo bočné 
osvetlenie chladiacej časti

Stropné alebo bočné 
osvetlenie chladiacej časti

LightTower LightTower

Osvetlenie  
priečinku BioFresh

Osvetlenie  
priečinku BioFresh

Osvetlenie mraziacej časti Osvetlenie mraziacej časti

Osvetlenie IceMaker

Osvetlenie ventilátora

Zadná stena SmartSteel Zadná stena SmartSteel

Vnútorné dvere SmartSteel

Priehľadné sklo Priehľadné sklo Satinované sklo Satinované sklo

Odkladací priestor 
s nerezovým vzhľadom

Odkladací priestor 
s nerezovým vzhľadom

Odkladací priestor zo skla 
a nerezovej ocele

Odkladací priestor zo skla 
a nerezovej ocele

Touch Touch Touch & Swipe Touch & Swipe

Konektivita
(SmartDevice)

Box dovybaviteľný Box dovybaviteľný alebo 
integrovaný („i“ modely)

Box dovybaviteľný alebo 
integrovaný („i“ modely)

Box dovybaviteľný alebo 
integrovaný („i“ modely)

Voda a ľad IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring
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Prehľad produktového radu  
podľa výklenkov a sérií

---
 Séria Peak

 Séria Prime  

 Séria Plus

 Séria Pure

Kombinácie chladničiek a mrazničiek Chladničky

Pevné uchytenie dverí

BioFresh Professional IRBdi 5180

BioFresh IRBd 5151

IRBd 5150

EasyFresh IRe 4521 

IRe 4520

IRf 5101 IRe 4101 

IRe 5100 IRe 4100

Pohyblivé uchytenie 
dverí

BioFresh IRBSe 5121 IRBSe 4121 

IRBSe 5120 IRBSe 4120 

Pevné uchytenie dverí

BioFresh Professional/NoFrost ICBNdi 5183

BioFresh Professional/SmartFrost ICBdi 5182

BioFresh/NoFrost ICBNd 5163

ICBNd 5153

ICBNe 5123

BioFresh/SmartFrost ICBb 5152

ICBd 5122

EasyFresh/NoFrost ICNdi 5173

ICNf 5103

Pohyblivé uchytenie  
dverí

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122

EasyFresh/NoFrost ICNSf 5103

EasyFresh/SmartFrost ISKG 5Z1ec2

ICSe 5103
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341,3
6,4

177,8
334,9

12,720
27

1146,9

Maximálna hmotnosť  
nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 12 kg; 
mraziaca časť: 10 kg

Maximálna hmotnosť  
nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 27 kg; 
mraziaca časť: 10 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.

Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4").
3 m zosilnená pružná hadica je k dispozícii ako príslušenstvo.
(Objednávacie číslo: 6030 785)

Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4").
Vrátane 3 m pancierovej ohybnej hadice pre pevnú prípojku na vodu 3/4".

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
zásobník na vajcia

·  3 GlassLine odkladacie police
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED svetelný stĺpec na obidvoch 

stranách a LED stropné osvetlenie
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, variabilné nastavenie buď na 
HydroSafe alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy na 

teleskopických výsuvoch 
s automatickým dovieraním

·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", 
LED osvetlenie

·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 
0,9 kg

·  Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

10 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné 

a zadné
·  Pevný záves dverí vľavo/záves dverí 

vpravo

Akciová cena: 5.699 €

ECBN 6256
PremiumPlus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 341 / 0,934 kWh

Celkový objem ²: 522 l 

Objem: Chladnička: 292,2 l / Časť BioFresh: 70,6 l / Mraziaca časť: 159,5 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   

Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 61,0

Špeciálna montážna hĺbka, viď montážna schéma

91↑   ↓ 203
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
zásobník na vajcia

·  3 GlassLine odkladacie police
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED svetelný stĺpec na obidvoch 

stranách a LED stropné osvetlenie
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, variabilné nastavenie buď na 
HydroSafe alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy na 

teleskopických výsuvoch 
s automatickým dovieraním

·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", 
LED osvetlenie

·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 
0,9 kg

·  Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

10 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné 

a zadné
·  Pevný záves dverí vpravo: variant -001
· Pevný záves dverí vľavo: variant -617

Akciová cena: 5.299 €

ECBN 6156
PremiumPlus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 414 / 1,134 kWh

Celkový objem ²: 522 l 

Objem: Chladnička: 292,2 l / Časť BioFresh: 70,6 l / Mraziaca časť: 159,5 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 41 dB(A) / C   

Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 61,0

Špeciálna montážna hĺbka, viď montážna schéma

91↑   ↓ 203
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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*

Maximálna hmotnosť  
nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 27 kg; 
mraziaca časť: 10 kg

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 18 kg; 
mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.

Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4").
Vrátane 3 m pancierovej ohybnej hadice pre pevnú prípojku na vodu 3/4".

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
zásobník na vajcia

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED svetelný stĺpec na obidvoch 

stranách
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, variabilné nastavenie buď na 
HydroSafe alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy na 

teleskopických výsuvoch 
s automatickým dovieraním

·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", 
LED osvetlenie

·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 
0,8 kg

·  Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné 

a zadné
·  Pevný záves dverí vpravo: variant -001
· Pevný záves dverí vľavo: variant -617

Akciová cena: 4.899 €

ECBN 5066
PremiumPlus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 326 / 0,893 kWh

Celkový objem ²: 402 l 

Objem: Chladnička: 215,3 l / Časť BioFresh: 62,1 l / Mraziaca časť: 124,6 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 42 dB(A) / D   

Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 203,2 – 207,2 / 76,2 / min. 61,0

Špeciálna montážna hĺbka, viď montážna schéma

76↑   ↓ 203
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

filtrom s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy odnímateľné, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  Polica na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring na pevné pripojenie 
vody ¾"

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 

2 na teleskopických výsuvoch, 
VarioSpace

·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", 
LED osvetlenie

·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 
1,2 kg

·  Zásobník na ľadové kocky: 5,0 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Suchá zadná stena a dverový panel 

v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Akciová cena: 2.999 €

ICBNdi 5183
Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 208 / 0,569 kWh

Celkový objem ²: 246 l 

Objem: Chladnička: 104,5 l / Časť BioFresh: 70,7 l / Mraziaca časť: 70,9 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 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

178
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.

Magnetický ventil 

Za
bu

do
va

te
ľn

é 
sp

ot
re

bi
če



3938

546

*

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 18 kg; 
mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 18 kg; 
mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

filtrom s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy odnímateľné, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Polica na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  LED osvetlenie BioFresh zóny

·  2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring na pevné pripojenie 
vody ¾"

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Suchá zadná stena a dverový panel 

v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Akciová cena: 2.799 €

ICBdi 5182
Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh

Celkový objem ²: 256 l 

Objem: Chladnička: 131,6 l / Časť BioFresh: 70,7 l / Mraziaca časť: 54,4 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 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

178
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy odnímateľné, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  Polica na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  LED osvetlenie BioFresh zóny

·  2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", 

LED osvetlenie
·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 

1,2 kg
·  Zásobník na ľadové kocky: 5,0 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli 

so SmartSteel

Akciová cena: 2.199 €

ICBNd 5163
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 208 / 0,569 kWh

Celkový objem ²: 246 l 

Objem: Chladnička: 104,1 l / Časť BioFresh: 71,2 l / Mraziaca časť: 70,9 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 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

178
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.

Magnetický ventilMagnetický ventil
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Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 18 kg; 
mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 18 kg; 
mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy odnímateľné, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  Polica na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  LED osvetlenie BioFresh zóny

·  2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli 

so SmartSteel

Akciová cena: 2.099 €

ICBNd 5153
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 207 / 0,567 kWh

Celkový objem ²: 245 l 

Objem: Chladnička: 104,1 l / Časť BioFresh: 71,2 l / Mraziaca časť: 69,9 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 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

178
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy odnímateľné, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Polica na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  LED osvetlenie BioFresh zóny

·  2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli 

so SmartSteel

Akciová cena: 2.199 €

ICBb 5152
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh

Celkový objem ²: 256 l 

Objem: Chladnička: 131,0 l / Časť BioFresh: 71,2 l / Mraziaca časť: 54,4 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 33 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

178
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.

Za
bu

do
va

te
ľn

é 
sp

ot
re

bi
če



4342

69
5

*

546

54
9

*

546

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 18 kg; 
mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 18 kg; 
mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.499 €

ICBNe 5123
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 259 / 0,709 kWh

Celkový objem ²: 244 l 

Objem: Chladnička: 103,3 l / Časť BioFresh: 70,9 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

178
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 999 €

ICBd 5122
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh

Celkový objem ²: 255 l 

Objem: Chladnička: 130,0 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 54,4 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 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

178
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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* odporúča sa 560 mm Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 18 kg; 
mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.299 €

ICBSd 5122
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh

Celkový objem ²: 255 l 

Objem: Chladnička: 130,0 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 54,4 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 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

178
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

filtrom s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy odnímateľné, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  5 GlassLine odkladacích políc, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  3-dielna polička na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvoch

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 

2 na teleskopických výsuvoch, 
VarioSpace

·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", 
LED osvetlenie

·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 
1,2 kg

·  Zásobník na ľadové kocky: 5,0 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Suchá zadná stena a dverový panel 

v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Akciová cena: 2.499 €

ICNdi 5173
Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 183 / 0,501 kWh

Celkový objem ²: 255 l 

Objem: Chladnička: 184,4 l / Mraziaca časť: 70,9 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 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

178
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.

Magnetický ventil
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* odporúča sa 560 mm Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 18 kg; 
mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku. 
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 

1 je delená
·  VarioSafe
·  3-dielna polička na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 799 €

ISKG 5Z1ec2 *
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 199 / 0,545 kWh

Celkový objem ²: 266 l 

Objem: Chladnička: 211,7 l / Mraziaca časť: 54,4 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

178
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 899 €

ICNf 5103
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 284 / 0,778 kWh

Celkový objem ²: 253 l 

Objem: 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

178
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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4948

545

541

*

545

541

*

* odporúča sa 560 mm * odporúča sa 560 mm

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 799 €

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 

Objem: 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

178
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

11 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 749 €

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 

Objem: 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

178
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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5352

Bio
Fresh

Chladničky

BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a s ideálnou 
vlhkosťou, si môže čerstvá potrava 
udržať svoj chutný vzhľad a zdravé 
vitamíny a minerály omnoho dlhšie než 
v bežnom chladiacom priestore.

VarioBoxy

Kde je balíček droždia? Kde je tuba 
s horčicou? VarioBoxy slúžia na to, aby 
ste v chladničke poľahky našli aj malé 
veci: Zaručujú prehľadnosť a poriadok 
vo vnútorných dverách. Vďaka tomu, 
že sú priehľadné, hneď uvidíte, čo 
sa v nich nachádza. Boxy sa ľahko 
vyťahujú – a vďaka výsuvnej zarážke 
zaručene nič nepadne na zem. 

LED

Pre rýchly prehľad v chladničke: 
Vďaka obojstrannému bočnému LED 
osvetleniu máte vždy prehľad o potra-
vinách. LED svetlá sú umiestnené 
tak, že vašu chladničku osvetlia aj 
s vloženými potravinami. A keďže 
LED svetlá sú integrovane zapustené 
v bočných stenách, cenný vnútorný 
objem zostane kompletne zachovaný.

SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje prie-
činky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým 
potravinám – ale aj preto, že otváranie 
je tak ľahké a zatváranie prebieha 
samočinne a tlmene. O to sa stará 
teleskopické vyťahovanie, na ktorom 
vám priečinky jemne vyjdú oproti. 
A keď sú úplne vysunuté, potom máte 
dokonalý prehľad o ich obsahu. 

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

PowerCooling

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

EasyFresh

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

Jedinečné vybavenie
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5554

Chladničky

---

Chladničky

Vyššie uvedená sériová výbava sa môže líšiť v závislosti od modelu. Detaily nájdete v popise modelu.

Chladničky

  Séria Pure   Séria Plus   Séria Prime   Séria Peak

 Séria Pure  Séria Plus  Séria Prime  Séria Peak

Technológia čerstvosti EasyFresh EasyFresh EasyFresh
na teleskopických 
výsuvoch

EasyFresh
na teleskopických 
výsuvoch

BioFresh 
na teleskopických 
výsuvoch

BioFresh 
so SoftTelescopic

BioFresh Professional  
so SoftTelescopic

Filter FreshAir Filter FreshAir Filter FreshAir Filter FreshAir

Komfort a flexibilita Deliteľná sklenená polička Deliteľná sklenená polička Deliteľná sklenená polička

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBoxy VarioBoxy

Dóza na maslo Dóza na maslo

Priehradka na vajcia Priehradka na vajcia Variabilná priehradka 
na vajcia

Variabilná priehradka 
na vajcia

3-dielna polička na fľaše 
Flex

3-dielna polička na fľaše 
Flex

3-dielna polička na fľaše 
Flex

Miska na ľadové kocky Miska na ľadové kocky 
S vekom

Miska na ľadové kocky 
S vekom

FlexSystem

Zásuvky OpenStage

Dizajn Stropné alebo bočné 
osvetlenie chladiacej časti

Stropné alebo bočné 
osvetlenie chladiacej časti

LightTower LightTower

Osvetlenie priečinku 
BioFresh

Osvetlenie priečinku 
BioFresh

Osvetlenie ventilátora

Zadná stena SmartSteel Zadná stena SmartSteel

Vnútorné dvere SmartSteel

Priehľadné sklo Priehľadné sklo Satinované sklo Satinované sklo

Odkladací priestor 
s nerezovým vzhľadom

Odkladací priestor 
s nerezovým vzhľadom

Odkladací priestor zo skla 
a nerezovej ocele

Odkladací priestor zo skla 
a nerezovej ocele

Touch Touch Touch & Swipe Touch & Swipe

Konektivita
(SmartDevice)

Box dovybaviteľný Box dovybaviteľný alebo 
integrovaný („i“ modely)

Box dovybaviteľný alebo 
integrovaný („i“ modely)

Box dovybaviteľný alebo 
integrovaný („i“ modely)

Voda a ľad InfinitySpring

54 55
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5756

Hydro
Breeze

546

*

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 26 kg 

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

BioFresh a chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

filtrom s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy odnímateľné, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Polica na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 
1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 
1 FlexSystem

·  InfinitySpring na pevné pripojenie 
vody ¾"

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Suchá zadná stena a dverový panel 

v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Akciová cena: 2.999 €

IRBdi 5180
Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 125 / 0,342 kWh

Celkový objem ²: 296 l 

Objem: Chladnička: 198,1 l / Časť BioFresh: 97,9 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 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

178
↑
  
↓

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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Magnetický ventil
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5958

546

*

546

*

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

BioFresh a chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy odnímateľné, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Polica na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli 

so SmartSteel

Akciová cena: 1.799 €

IRBd 5150
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 125 / 0,342 kWh

Celkový objem ²: 296 l 

Objem: Chladnička: 197,7 l / Časť BioFresh: 98,4 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 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

178
↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

BioFresh a chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy odnímateľné, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Polica na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

14 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli 

so SmartSteel

Akciová cena: 1.849 €

IRBd 5151
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 164 / 0,449 kWh

Celkový objem ²: 276 l 

Objem: Chladnička: 151,3 l / Časť BioFresh: 98,4 l / Mraziaca časť: 27,1 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 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

178
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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6160

545

541

*

545

541

*

* odporúča sa 560 mm * odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 

1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  3 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 
1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.299 €

IRBSe 5120
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 156 / 0,427 kWh

Celkový objem ²: 294 l 

Objem: Chladnička: 195,8 l / Časť BioFresh: 98,2 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   

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

178
↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Polica na fľaše
·  Obojstranné svetlo
·  3 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

14 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.349 €

IRBSe 5121
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 204 / 0,558 kWh

Celkový objem ²: 275 l 

Objem: Chladnička: 150,2 l / Časť BioFresh: 98,2 l / Mraziaca časť: 27,1 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

178
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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6362

546

*

546

*

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  7 GlassLine odkladacích políc
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvoch

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.099 €

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

178
↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  5 GlassLine odkladacích políc
·  Obojstranné svetlo
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvoch

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

14 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.149 €

IRf 5101 *
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 214 / 0,586 kWh

Celkový objem ²: 286 l 

Objem: Chladnička: 259,0 l / Mraziaca časť: 27,1 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   

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

178
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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6564

546

*

546

*

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 21 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 21 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  7 GlassLine odkladacích políc, z toho 

1 je delená
·  VarioSafe
·  3-dielna polička na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.099 €

IRe 4520
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh

Celkový objem ²: 235 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): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0
140

↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 

1 je delená
·  VarioSafe
·  3-dielna polička na fľaše
·  Obojstranné svetlo
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.149 €

IRe 4521
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 152 / 0,416 kWh

Celkový objem ²: 217 l 

Objem: Chladnička: 202,0 l / Mraziaca časť: 15,9 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): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

140
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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6766

545

541

*

545

541

*

* odporúča sa 560 mm * odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 999 €

IRBSe 4120
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 143 / 0,391 kWh

Celkový objem ²: 189 l 

Objem: Chladnička: 123,0 l / Časť BioFresh: 66,8 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): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

122
↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  2 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Polica na fľaše
·  Obojstranné svetlo
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.049 €

IRBSe 4121
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 185 / 0,506 kWh

Celkový objem ²: 173 l 

Objem: Chladnička: 90,9 l / Časť BioFresh: 66,8 l / Mraziaca časť: 15,9 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): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

122
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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6968

546

*

546

*

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 19 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
chladiaca časť: 19 kg

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  5 GlassLine odkladacích políc
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 779 €

IRe 4100
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 102 / 0,279 kWh

Celkový objem ²: 201 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): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

122
↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, dotyková 

elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Obojstranné svetlo
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 799 €

IRe 4101
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh

Celkový objem ²: 182 l 

Objem: Chladnička: 166,5 l / Mraziaca časť: 15,9 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): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

122
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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Zabudovateľné mrazničky

SmartFrost

Technológia SmartFrost výrazne 
znižuje tvorbu námrazy. Vďaka tomu 
je potrebné spotrebič odmrazovať len 
zriedkakedy. Vnútorné steny mraziacej 
časti sú veľmi hladké a ľahko sa čistia. 
Zásuvky do mrazničky a sklené police 
sú vyrobené z bezpečnostného skla  
a dajú sa ľahko vyberať.

IceMaker

Novú kvalitu zážitku zažijete s tech-
nológiou IceMaker od Liebherr, ktorá 
sa stará o chladené nápoje. Výrobník 
ľadu IceMaker s vlastnou nádržkou na 
vodu alebo s pripojením na vodovod 
vždy vytvára pre každú príležitosť 
dokonalé kocky ľadu v najlepšej kvalite. 
Vypínateľný, plnoautomatický IceMaker 
zabezpečuje dostatočný prísun ľado-
vých kociek. Či už na jeden chladený 
nápoj alebo pre veľkú spoločnosť.

Teleskopickými koľajničkami

Zásuvky mrazničky sú spojené s vysoko 
kvalitnými, hladko fungujúcimi telesko-
pickými koľajničkami kvôli jednoduchej 
manipulácii aj pri väčšom naplnení. 
Zásuvky poskytujú dostatok úložného 
priestoru a sú vyrobené z jedného 
kusu kvôli jednoduchému vybratiu a 
čisteniu.

SoftSystem

Integrovaný dverový mechanizmus 
SoftSystem zabezpečuje hladké zatvá-
ranie dverí chladničky aj v prípade, že 
sú dverové priehradky plne obsadené 
a zaťažené. Zabraňuje tiež nežiadu-
cemu pohybu fliaš alebo potravín 
v dverových poličkách a priehradkách 
pri nadmerne intenzívnom zatvorení 
dverí používateľom. K automatickému 
dovretiu dverí dôjde po prekročení uhla 
približne 30°.

LED osvetlenie

LED osvetlenie je umiestnené nad 
zásuvkami, čím sa šetrí miesto. 
Zaisťuje dokonalý prehľad o vašich 
zásobách, šetrí energiu a má dlhú 
životnosť.

NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú 
dlhodobú 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.

Jedinečné vybavenie

---

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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7574

* *

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
mraziaca časť: 26 kg 

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4").
3 m zosilnená pružná hadica je k dispozícii ako príslušenstvo.
(Objednávacie číslo: 6030 785)

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
mraziaca časť: 26 kg 

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná mraznička

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 9 rôzne objemných boxov, 

z toho 5 na teleskopických výsuvoch, 
VarioSpace

·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
·  Zásobník na ľadové kocky: 1,5 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 11 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien z oboch strán, 

vhodné na kombináciu s ostatnými 
chladiacimi, mraziacimi zariadeniami 
a/alebo chladničkami na víno

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Záves dverí vľavo, možnosť zmeny 

smeru otvárania

Akciová cena: 1.999 €

SIGN 3576
Premium

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 298 / 0,816 kWh

Celkový objem ²: 216 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   

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

178
↑
  
↓

Integrovateľná mraznička

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov, 

z toho 6 na teleskopických výsuvoch, 
VarioSpace

·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

14 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien z oboch strán, 

vhodné na kombináciu s ostatnými 
chladiacimi, mraziacimi zariadeniami 
a/alebo chladničkami na víno

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.899 €

SIGN 3556
Premium

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 239 / 0,654 kWh

Celkový objem ²: 216 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   

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

178
↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.

Za
bu

do
va

te
ľn

é 
sp

ot
re

bi
če



7776

**

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
mraziaca časť: 21 kg 

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
mraziaca časť: 26 kg 

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná mraznička

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

14 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien z oboch strán, 

vhodné na kombináciu s ostatnými 
chladiacimi, mraziacimi zariadeniami 
a/alebo chladničkami na víno

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Záves dverí vľavo, možnosť zmeny 

smeru otvárania

Akciová cena: 1.449 €

SIGN 3524
Comfort

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 298 / 0,816 kWh

Celkový objem ²: 216 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   

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

178
↑
  
↓

Integrovateľná mraznička

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 6 rôzne objemných boxov, 

z toho 4 na teleskopických výsuvoch, 
VarioSpace

·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien z oboch strán, 

vhodné na kombináciu s ostatnými 
chladiacimi, mraziacimi zariadeniami 
a/alebo chladničkami na víno

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.499 €

SIGN 2756
Premium

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 272 / 0,745 kWh

Celkový objem ²: 158 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   

Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0
140

↑
  
↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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Podstavné spotrebiče  
pre zabudovanie
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Podstavné mrazničky pre zabudovanie

Jedinečné vybavenie

---

SmartFrost

Technológia SmartFrost výrazne 
znižuje tvorbu námrazy. Vďaka tomu 
je treba spotrebič odmrazovať len 
zriedkakedy. Vnútorné steny mraziacej 
časti sú veľmi hladké a ľahko sa čistia. 
Zásuvky do mrazničky a sklené police 
sú vyrobené z bezpečnostného skla  
a dajú sa ľahko vyberať.

Zásobník, vložený do 

 základného kastlíka

Zásobník, vložený do základného kast-
líka, umožňuje optimálne využitie spod-
ného priestoru v spotrebiči. Je možné 
ho jednoducho vybrať a kapacita cca 
4 litre ponúka dostatočný priestor na 
skladovanie menších potravín.

VarioSpace

Všetky mrazničky s NoFrost a Smart-
Frost z nášho praktického VarioSpace 
konceptu disponujú zásuvkami a 
sklenenými úložnými policami, ktoré je 
možné pohodlne vybrať, a tým vytvoriť 
extra úložný priestor na skladovanie 
nadmerných potravín.

SoftSystem

Integrovaný dverový mechanizmus 
SoftSystem zabezpečuje hladké zatvá-
ranie dverí chladničky aj v prípade, že 
sú dverové priehradky plne obsadené 
a zaťažené. Zabraňuje tiež nežiadu-
cemu pohybu fliaš alebo potravín 
v dverových poličkách a priehradkách 
pri nadmerne intenzívnom zatvorení 
dverí používateľom. K automatickému 
dovretiu dverí dôjde po prekročení uhla 
približne 30°.

Miska na ľadové kocky

Veľká miska na ľadové kocky sa vďaka 
pohodlnému plniacemu otvoru ľahko 
napĺňa vodou. Veko tesne prilieha, 
vďaka čomu sa miska dá bezpečne 
preniesť a vložiť do spotrebiča bez 
toho, aby ste vyliali vodu.

NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú 
dlhodobú 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.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 10 kg

Variantná výška podstavca  
pri výške spotrebiča 820 mm: 100 – 160 mm, 
pri výške spotrebiča 880 mm: 163 – 223 mm. 
Hĺbka podstavca: 22 – 77 mm.

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie 
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 10 kg

Variantná výška podstavca  
pri výške spotrebiča 820 mm: 100 – 160 mm, 
pri výške spotrebiča 880 mm: 163 – 223 mm. 
Hĺbka podstavca: 22 – 77 mm.

Upozornenie:
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie 
dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.

Podstavné mraznička pre zabudovanie

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 

2 na kolieskach, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 8 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

·  Odnímateľný zásobník, 4 litre 
v základnom kastlíku

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien z oboch strán, 

vhodné na kombináciu s ostatnými 
chladiacimi, mraziacimi zariadeniami 
a/alebo chladničkami na víno

·  Výškovo nastaviteľné nohy predné 
a zadné

·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 1.149 €

SUIGN 1554
Premium

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 181 / 0,495 kWh

Celkový objem ²: 79 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): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

82 88
↑
- 

↓

Podstavné mraznička pre zabudovanie

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

10 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien z oboch strán, 

vhodné na kombináciu s ostatnými 
chladiacimi, mraziacimi zariadeniami 
a/alebo chladničkami na víno

·  Výškovo nastaviteľné nohy predné 
a zadné

·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Akciová cena: 799 €

SUIG 1514
Comfort

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,460 kWh

Celkový objem ²: 95 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): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

82 88
↑
- 

↓

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.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.
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Voľne stojace spotrebiče
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Sklenenou policou a špeciálnou 
priehradkou na fľaše

Chladnička obsahuje dvojitý úložný 

priestor so sklenenou policou a špeciál-

nou priehradkou na fľaše. V prípade, že  

sa jedna časť nepoužíva, môže užívateľ 

poličku ľahko posunúť k držiaku na fľaše, 

a tým získať viac úložného priestoru.  

Naopak, v prípade, keď je treba uskladniť 

fľaše väčších objemov, posunie sa polička 

smerom nahor.

IceMaker

S IceMaker s pevnou prípojkou na vodu 
máte k dispozícií pre každú príležitosť 
ľadové kocky v tej najlepšej kvalite.  
Pre studený nápoj alebo veľkú party –  
v objemnom boxe je dostatočná zásoba 
ľadových kociek pre každú príležitosť.
Odpojiteľný IceMaker sa postará o ich 
dostatočný, plne automatický prísun.

Voľne stojace

NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú 
dlhodobú 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.

SoftSystem

Tlmenie zatvárania dverí SoftSystem  
je inovatívny systém pre väčšiu 
bezpečnosť a komfort. SoftSystem 
integro vaný vo dverách tlmí pohyb  
pri ich zatváraní. Predovšetkým pri 
plnom naložení vnútorného priestoru 
dverí zaručuje tento SoftSystem 
obzvlášť jemné zatvorenie dverí.

BioCool

Úložný BioCool-Box s reguláciou 
úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť 
uložených potravín. BioCool-Box je
umiestnený na plynule posuvných 
kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné 
použitie a dokonalý prehľad o ulože-
ných potravinách. Vlhkosť vo vnútri 
Bio-Cool-Boxu je možné regulovať 
posuvníkom (označeným symbolom 
kvapky).

SoftTelescopic

BioFresh box s technológiou Soft-
Telescopic zabezpečuje užívateľsky 
prívetivý, samovysúvací a ľahko 
uzatvárateľný systém, vďaka ktorému 
je každodenný život praktickejší  
a bezpečnejší.

LED

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. 
Sofistikované rozmiestnenie osvetlenia 
garantuje maximálny úložný priestor.

BioFresh

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.

BioFresh-Plus

Úložný box BioFresh-Plus ponúka  
ešte viac možností pre individuálne 
nastavenie uchovávania potravín. 
Nastaviteľná teplota boxu v rozmedzí  
0 °C až –2 °C zabezpečí potravinám 
typu ovocie, zelenina, ryby a morské 
plody, či mäso a mliečne výrobky, 
dlhšiu čerstvosť a sviežosť, ako je tomu 
u iných, bežne dostupných chladničiek.

SmartDevice

Vnútorný farebný TFT displej s uhlo-
priečkou 2,4" a dotykovým ovládaním: 
na vnútornej strane dverí chladničky sa 
nachádza vysoko kontrastný, farebný 
displej s vysokým rozlíšením, ktorý 
umožňuje intuitívne nastavovanie 
teploty. SmartDeviceBox vám umož-
ňuje ovládať spotrebič a mať prístup  
k ďalším službám prostredníctvom 
počítača alebo mobilného zariadenia.

Touch-Display

Na vonkajšej strane dverí chladničky 
sa nachádza 7" palcový farebný TFT 
displej s vysokým rozlíšením, ktorý 
umožňuje výber nastavení prístroja
prostredníctvom užívateľsky prívetivej
ponuky. Výkon spotrebiča môžeme 
prispôsobiť konkrétnym situáciám a 
požiadavkám pomocou prednastave-
ných režimov. Prídavné zabezpečenie
uložených potravín zaisťujú alarmy, 
varovné správy a pripomienky.

PowerCooling 

Výkonný cirkulačný systém Power & 
Cooling 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. Vo chvíli, kedy je 
potrebné filter s aktívnym uhlím vymeniť, 
je používateľ upozornený svetelným 
indikátorom na ovládacej elektronike.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Jedinečné vybavenie

---

Voľne stojace
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výška 185 cm
šírka 121 cm
hĺbka 66,5 cm 1

Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4").
3 m zosilnená pružná hadica je k dispozícii ako príslušenstvo.
(Objednávacie číslo: 6030 785)

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

BioFresh a chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool (časovo 

obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy, variabilný zásobník na 
vajcia, nádoba na maslo

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny
·  BioFresh-Plus s boxom na ryby 

a morské plody
·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

z toho 2 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na 

kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

SKBes 4380

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 133 / 0,364 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 235,7 l / Časť BioFresh: 135,8 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   

Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Centrum jedla

SBSes 8496
PremiumPlus

121↑   ↓

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre víno 

a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický
·  Detská poistka

Mraziaca časť 4
·  Celkom 5 rôzne objemných boxov, 

z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 

1,2 kg
·  Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dvere z tónovaného izolačného skla 

s UV-ochranou
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  4 rošty na teleskopických výsuvoch, 

z toho 2 prezentačné rošty

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na 

kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné 

a zadné
·  Záves dverí vľavo, možnosť zmeny 

smeru otvárania
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

SWTNes 4285

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 187 / 0,512 kWh ¹

Celkový objem ²: 289 l 

Objem:   /  Priestor na uskladnenie vína: 156,4 l / Mraziaca časť: 132,8 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   

Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 68,5 ¹

Akciová cena: 4.999 €

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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm.  
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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výška 185 cm
šírka 121 cm
hĺbka 66,5 cm 1

Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4").
3 m zosilnená pružná hadica je k dispozícii ako príslušenstvo.
(Objednávacie číslo: 6030 785)

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

BioFresh a chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool (časovo 

obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy, variabilný zásobník na 
vajcia, nádoba na maslo

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny
·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

z toho 2 je možné variabilne nastaviť na 
Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na 

kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

SKBbs 4370

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 133 / 0,364 kWh ¹

Celkový objem ²: 372 l 

Objem: Chladnička: 235,7 l / Časť BioFresh: 137,2 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   

Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dvere/bočné steny: BlackSteel so SmartSteel / BlackSteel so SmartSteel

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Centrum jedla

SBSbs 8683
Premium

121↑   ↓

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 9 rôzne objemných boxov, 

z toho 5 na teleskopických výsuvoch, 
z toho 1 na kolieskach, VarioSpace

·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", 
LED osvetlenie

·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 
0,8 kg

·  Zásobník na ľadové kocky: 0,8 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

18 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na 

kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Záves dverí vľavo, možnosť zmeny 

smeru otvárania
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

SGNbs 4385

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 198 / 0,542 kWh ¹

Celkový objem ²: 276 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   

Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dvere/bočné steny: BlackSteel so SmartSteel / BlackSteel so SmartSteel

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Akciová cena: 3.999 €

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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.

1 Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm.  
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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výška 201 cm
šírka 70 cm
hĺbka 66,5 cm 1

výška 203,9 cm
šírka 91 cm
hĺbka 61,5 cm

Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4").
3 m zosilnená pružná hadica je k dispozícii ako príslušenstvo.
(Objednávacie číslo: 6030 785)

Kombinácia chladničky

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
variabilný zásobník na vajcia

·  3 GlassLine odkladacie police
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED svetelný stĺpec na obidvoch 

stranách a LED stropné osvetlenie
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, variabilné nastavenie buď na 
HydroSafe alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy na 

teleskopických výsuvoch 
s automatickým dovieraním

·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", 
LED osvetlenie

·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,9 kg
·  Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Predná ventilácia
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné 

kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Pevný záves dverí vľavo/záves dverí 

vpravo
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 4.499 €

CBNes 6256
PremiumPlus

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 341 / 0,934 kWh

Celkový objem ²: 522 l 

Objem: Chladnička: 292,2 l / Časť BioFresh: 70,6 l / Mraziaca časť: 159,5 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 42 dB(A) / D   

Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ / nerezová oceľ

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 203,9 / 91 / 61,5

91↑   ↓

Kombinácia chladničky

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre chla-
diacu časť, BioFresh a mraziacu časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
zásobník na vajcia

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie

·  2 BioFresh boxy na teleskopických 
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne 
nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe 
alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.549 €

CBNef 5735
Comfort

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 234 / 0,641 kWh ¹

Celkový objem ²: 392 l 

Objem: Chladnička: 168,5 l / Časť BioFresh: 112,6 l / Mraziaca časť: 111,6 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 / 70 / 66,5 ¹

70↑   ↓

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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.

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

Rada Vinidor

Ponúka 2 alebo 3, individuálne ovládané, klimatické zóny
v rozmedzí +5 °C a +20 °C a presnosťou na +/– 1 °C. 
Rada Vinidor ponúka veľkú flexibilitu. Tento rozsah 
 uľahčuje kombinované skladovanie červených a bielych  
vín v správnej servírovacej teplote alebo dlhodobé 
 temperovanie vín na skladovanie.

2 teplotné zóny

Rada GrandCru

Vinotéky ponúkajú podobné podmienky ako vínna pivnica. 
Tento sortiment uľahčuje skladovanie červených a bielych 
vín v správnej dlhodobej skladovacej teplote alebo indivi-
duálne temperovanie na servírovanie vín. Teplotu je možné 
nastaviť od +5 °C do +20 °C, v každom prípade je kon-
štantná a rovnomerná v celom interiéri spotrebiča.

Rozmery výklenku

EWTgb 3583 EWTgb 2383 EWTgb 1683

EWTgw 3583 EWTgw 2383 EWTgw 1683

EWTdf 3553 EWTdf 2353 EWTdf 1653

UWTgb 1682

UWTes 1672

UWKes 1752

WKEgb 582

WKEgw 582

WKEes 553

Vstavané dvojzónové vinotéky

Vstavané vinotéky

Vinotéky pod pracovnú dosku

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C

Teplotná zóna
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Chladničky na víno

Jedinečné vybavenie

---

Chladničky na víno

Integrovaný filter FreshAir

Integrovaný filter FreshAir s aktívnym 
uhlím čistí vnútorný vzduch a zadržuje 
nepríjemné pachy. Dá sa jednoducho 
vymeniť. Tým je zaručená optimálna 
kvalita vzduchu.

Zásuvka na príslušenstvo

Ľahko vysúvateľná zásuvka na prís-
lušenstvo v modeli WKE 5 je vhodná 
napríklad na skladovanie príslušenstva 
priamo pod vinotékou. Priečinok sa  
tým zväčší zo 45 cm na 60 cm. 
K dispozícii v bielom sklenenom pre-
vedení (9792 449), čiernom sklenenom 
prevedení (9792 451) a v prevedení  
z nehr dzavejúcej ocele (9792 453).

TipOpen technológia

Sklenené dvere bez madiel zaručujú 
perfektnú integráciu do bezúchytkovej 
kuchyne. Neposkytuje len UV ochranu, 
ktorej môžete dôverovať, ale tiež 
 zabezpečuje vynikajúcu viditeľnosť 
uložených vín. TipOpen technológia 
otvára sklenené dvierka na 7 cm, keď 
po nej poklepete. Pokiaľ sa dvere počas 
3 sekúnd neotvoria, systém jemného 
zatvárania ich znovu zatvorí.

SoftSystem

Tlmenie zatvárania SoftSystem stlmí 
pohyb pri zatváraní dverí. Takto sa 
zaručí zvlášť citlivé zatváranie a chráni 
tak víno pred škodlivými otrasmi. Od 
uhla otvorenia približne 30° sa pritom
dvere zatvárajú automaticky.

Elektronické dotykové ovládanie

Inovovaný elektronický dotykový LCD 
displej zaisťuje nepretržité udržiava-
nie teploty v každej teplotnej zóne. 
Digitálny teplotný displej ukazuje 
presne zvolený stupeň. Ovládanie je 
ľahké a pohodlné. Prehľadnosť funkcií 
umožňuje veľmi ľahké a jednoduché 
nastavenie požadovaných teplôt.

Prezentačná polica

Prezentačná polica je ideálna na vysta-
venie vína a tiež predchádza vyliatiu už 
otvorených flliaš.

LED osvetlenie

Každá vínová zóna je vybavená 
stmievateľným a trvalo pripojeným 
LED osvetlením, ktoré zabezpečuje 
rovnomerné osvetlenie vnútorného 
priestoru. Nepatrným vývinom tepla 
LED-iek môžu byť prezentované vína 
osvetlené bez problému aj počas 
dlhšieho obdobia.

Tiché spotrebiče

Spotrebiče sú mimoriadne tiché  
vďaka svojmu dizajnu a komponentom 
s nízkou hlučnosťou.

Presklené dvere

Presklené dvere bez madiel zaručujú 
dokonalú integráciu do bezúchytkovej 
kuchyne. Poskytujú nielen dôvery-
hodnú UV ochranu, ale zabezpečujú 
aj vynikajúci prehľad o uskladnených 
vínach.

Teleskopické výsuvy

Spotrebiče radu Vinidor sú vybavené 
drevenými poličkami uchytenými 
na teleskopických výsuvoch. Ručne 
vyrobené poličky z prírodného dreva  
sú optimálne navrhnuté na skladovanie 
fliaš Bordeaux a poskytujú výborný 
prehľad a jednoduchý prístup.

Koncept Side-by-Side

Koncept Side-by-Side umožňuje 
chladničkám, mrazničkám a vinotékam 
umiestnenie podľa Vašich potrieb. 
 Špeciálna technológia na ovládanie 
prostredia medzi spotrebičmi s veľkými 
teplotnými rozdielmi umožňuje mnoho 
kombinácií. Ďalšie informácie nájdete 
na stranách 20 – 21.

Flexibilné popisovacie príchytky

Na flexibilné popisovacie príchytky 
možno priamo písať, vďaka čomu 
získate rýchly a usporiadaný prehľad 
o svojej zbierke vín.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Rozmery dvierok: 
šírka 595 mm
výška 1816 mm
hĺbka 19 cm

* odporúča sa 560 mm

Rozmery dvierok: 
šírka 595 mm
výška 1816 mm
hĺbka 19 cm

* odporúča sa 560 mm

Vstavané dvojzónové vinotéka | Vinidor

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe 

zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  10 roštov, z toho 8 na teleskopických 

výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
·  TipOpen
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 3.799 €

EWTgb 3583
Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 178 / 0,487 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 83 ³

Celkový objem ²: 271 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN (+10 °C až +32 °C)

Dvere: Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

178
↑
  
↓

Vstavané dvojzónové vinotéka | Vinidor

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe 

zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  10 roštov, z toho 8 na teleskopických 

výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
·  TipOpen
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 3.799 €

EWTgw 3583
Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 178 / 0,487 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 83 ³

Celkový objem ²: 271 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN (+10 °C až +32 °C)

Dvere: Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

178
↑
  
↓

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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Váha panelu: 
max. 20 kg

Rozmery dvierok: 
šírka 595 mm
výška 1816 mm
hĺbka 19 cm

* odporúča sa 560 mm

**  Na obrázkoch je 
 namontovaný rám  
z nerezovej ocele

Vstavané dvojzónové vinotéka | Vinidor

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe 

zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  10 roštov, z toho 8 na teleskopických 

výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 2.999 €

EWTdf 3553
Vinidor

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoračnej dosky

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 178 / 0,487 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 80 ³

Celkový objem ²: 254 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dvere: Izolačné dverové sklo pripravené pre dvierka skrine alebo čelný panel

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

178
↑
  
↓

EWTdf 3553 s nerezovým rámom / držadlom (príslušenstvo)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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Rozmery dvierok: 
šírka 595 mm
výška 1233 mm
hĺbka 19 cm

* odporúča sa 560 mm

Rozmery dvierok: 
šírka 595 mm
výška 1233 mm
hĺbka 19 cm

* odporúča sa 560 mm

Vstavané dvojzónové vinotéka | Vinidor

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe 

zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  6 roštov, z toho 4 na teleskopických 

výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
·  TipOpen
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 3.299 €

EWTgb 2383
Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 160 / 0,438 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 51 ³

Celkový objem ²: 169 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 31 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN (+10 °C až +32 °C)

Dvere: Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55 122
↑
  
↓

Vstavané dvojzónové vinotéka | Vinidor

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe 

zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  6 roštov, z toho 4 na teleskopických 

výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
·  TipOpen
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 3.299 €

EWTgw 2383
Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 160 / 0,438 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 51 ³

Celkový objem ²: 169 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN (+10 °C až +32 °C)

Dvere: Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55 122
↑
  
↓

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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Ch
la

dn
ič

ky
 n

a 
ví

no



107106

Váha panelu 
max. 20 kg

Rozmery dvierok: 
šírka 595 mm
výška 1233 mm
hĺbka 19 cm

* odporúča sa 560 mm

**  Na obrázkoch je 
 namontovaný rám  
z nerezovej ocele

Rozmery dvierok: 
šírka 595 mm
výška 906 mm
hĺbka 19 cm

* odporúča sa 560 mm

Vstavané dvojzónové vinotéka | Vinidor

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe 

zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  6 roštov, z toho 4 na teleskopických 

výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 2.529 €

EWTdf 2353
Vinidor

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoračnej dosky

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 158 / 0,432 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 48 ³

Celkový objem ²: 158 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dvere: Izolačné dverové sklo pripravené pre dvierka skrine alebo čelný panel

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55 122
↑
  
↓

Vstavané dvojzónové vinotéka | Vinidor

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe 

zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  4 rošty, z toho 2 na teleskopických 

výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
·  TipOpen
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 2.699 €

EWTgb 1683
Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,413 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 33 ³

Celkový objem ²: 104 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN (+10 °C až +32 °C)

Dvere: Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

88
↑
  
↓

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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Rozmery dvierok: 
šírka 595 mm
výška 906 mm
hĺbka 19 cm

* odporúča sa 560 mm

Váha panelu 
max. 20 kg

Rozmery dvierok: 
šírka 595 mm
výška 906 mm
hĺbka 19 cm

* odporúča sa 560 mm

**  Na obrázkoch je 
 namontovaný rám 
 z nerezovej ocele

Vstavané dvojzónové vinotéka | Vinidor

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe 

zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  4 rošty, z toho 2 na teleskopických 

výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
·  TipOpen
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 2.699 €

EWTgw 1683
Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,413 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 33 ³

Celkový objem ²: 104 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN (+10 °C až +32 °C)

Dvere: Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

88
↑
  
↓

Vstavané dvojzónové vinotéka | Vinidor

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe 

zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  4 rošty, z toho 2 na teleskopických 

výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 2.299 €

EWTdf 1653
Vinidor

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoračnej dosky

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 150 / 0,411 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 30 ³

Celkový objem ²: 97 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dvere: Izolačné dverové sklo pripravené pre dvierka skrine alebo čelný panel

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

88
↑
  
↓

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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Rozmery dvierok: 
šírka 596 mm
výška 717 mm
hĺbka 39 cm

Madlá a bezrámové dvere.

Zabudovanie:
Podstavec je nastavovacími 
skrutkami výškovo nastaviteľný 
o 50 mm. Prívod a odvádzanie 
vzduchu je zabezpečené výlučne 
cez priloženú vetraciu mriežku.
 
Vyhĺbenie pracovnej dosky nie  
je potrebné.

Rozmery dvierok: 
šírka 592 mm
výška 716 mm
hĺbka 38 cm

Sklenené dvierka s rámom  
z ušľachtilej ocele.

Zabudovanie:
Podstavec je nastavovacími 
skrutkami výškovo nastaviteľný 
o 50 mm. Prívod a odvádzanie 
vzduchu je zabezpečené výlučne 
cez priloženú vetraciu mriežku.
 
Vyhĺbenie pracovnej dosky nie  
je potrebné.

Dvojzónové vinotéka pod pracovnú dosku | Vinidor

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe 

zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  5 roštov, z toho 3 na teleskopických 

výsuvoch

Výhody vybavenia
·  TipOpen
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné 

a zadné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 2.599 €

UWTgb 1682
Vinidor

Spotrebiče pod pracovnú dosku

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 146 / 0,400 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 34 ³

Celkový objem ²: 94 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dvere: Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82 – 87 / 60 / min. 58

↑
- 

↓
 82 87

Dvojzónové vinotéka pod pracovnú dosku | Vinidor

Ovládacie prvky
·  MagicEye v interiéri, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe 

zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  5 roštov, z toho 3 na teleskopických 

výsuvoch

Výhody vybavenia
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné 

a zadné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Zámok

Akciová cena: 2.099 €

UWTes 1672
Vinidor

Spotrebiče pod pracovnú dosku

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 142 / 0,389 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 34 ³

Celkový objem ²: 94 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dvere: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom, rúčka

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82 – 87 / 60 / min. 58

↑
- 

↓
 82 87

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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Rozmery dvierok: 
šírka 595 mm
výška 450 mm
hĺbka 35 cm

Madlá a bezrámové dvere.

Rozmery dvierok: 
šírka 592 mm
výška 716 mm
hĺbka 38 cm

Sklenené dvierka s rámom  
z ušľachtilej ocele.

Zabudovanie:
Podstavec je nastavovacími 
skrutkami výškovo nastaviteľný 
o 50 mm. Prívod a odvádzanie 
vzduchu je zabezpečené výlučne 
cez priloženú vetraciu mriežku.
 
Vyhĺbenie pracovnej dosky nie  
je potrebné.

Vinotéka pod pracovnú dosku | GrandCru

Ovládacie prvky
·  MagicEye v interiéri, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté
·  Úložné rošty z bukového dreva
·  4 rošty, z toho 3 na teleskopických 

výsuvoch

Výhody vybavenia
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné 

a zadné
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Zámok

Akciová cena: 1.699 €

UWKes 1752
GrandCru

Spotrebiče pod pracovnú dosku

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 139 / 0,380 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 46 ³

Celkový objem ²: 110 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dvere: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom, rúčka

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 82 – 87 / 60 – 61 / min. 58

↑
- 

↓
 82 87

Vstavané vinotéka | GrandCru

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  3 rošty, z toho 2 na teleskopických 

výsuvoch

Výhody vybavenia
·  Dvere s technológiou TipOpen
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.799 €

*  Max. 18 fliaš Bordeaux pre  
skladovanie spredu dozadu.  
Vyššie fľaše sa môžu uložiť postranne 
(max. 12 fliaš Bordeaux).

WKEgb 582
GrandCru

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 18 ³*

Celkový objem ²: 47 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dvere: Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 45,2 / 56 – 57 / min. 55

45
↑
  
↓

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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.

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.
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Rozmery dvierok: 
šírka 591 mm
výška 455 mm
hĺbka 16 cm

Sklenené dvierka s rámom  
z ušľachtilej ocele.

Pozor:
Odvzdušnenie vždy nahor. 
Pri zabudovaní pod pracovnú 
dosku je nevyhnutná vetracia 
mriežka.

Rozmery dvierok: 
šírka 595 mm
výška 450 mm
hĺbka 35 cm

Madlá a bezrámové dvere.

Vstavané vinotéka | GrandCru

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  3 rošty, z toho 2 na teleskopických 

výsuvoch

Výhody vybavenia
·  Integrované madlo
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.499 €
**  Max. 18 fliaš Bordeaux pre 

skladovanie spredu dozadu. 
Vyššie fľaše sa môžu uložiť postranne 
s využitím príslušných príchytiek 
(max. 12 fliaš Bordeaux).

WKEes 553
GrandCru

Vstavané spotrebiče

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 140 / 0,383 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 18 ³**

Celkový objem ²: 51 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN (+10 °C až +32 °C)

Dvere: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom, integrované madlo

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 45 / 56 / min. 55

45
↑
  
↓

Vstavané vinotéka | GrandCru

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia 

čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  3 rošty, z toho 2 na teleskopických 

výsuvoch

Výhody vybavenia
·  Dvere s technológiou TipOpen
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.799 €

*  Max. 18 fliaš Bordeaux pre  
skladovanie spredu dozadu.  
Vyššie fľaše sa môžu uložiť postranne 
(max. 12 fliaš Bordeaux).

WKEgw 582
GrandCru

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 18 ³*

Celkový objem ²: 47 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dvere: Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 45,2 / 56 – 57 / min. 55

45
↑
  
↓

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 15. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Legenda Legenda

SN +10 °C až +32 °C
ST +16 °C až +38 °C
N +16 °C až +32 °C
T +16 °C až +43 °C

Rozmery dvierok

Rozmery dvierok pre vstavané spotrebiče sú štandardizované a vychádzajú 
z výklenkov kuchynského nábytku. Poskytujú informácie o výške a šírke prístroja.

Vyrovnanie spotrebiča

Vyššie prístroje / pre výklenky od 140 cm / sú po oboch stranách v úrovni stojacej 
plochy prístroja zabezpečené dvomi samostatnými regulačnými prvkami pre výš-
kové vyrovnanie. Týmito je možné doladiť správne vloženie a vyrovnanie spotrebiča 
a zaistiť ho voči nakláňaniu. Okrem toho majú všetky spotrebiče dve nastaviteľné 
predné nohy. Prínosom je správne zatváranie dverí, dosadnutie tesnenia, a tým 
pádom efektívna prevádzka spotrebiča.

Vario sokel

Vario sokel pri zabudovaných spotrebičoch modelov UIK a UIG môže byť prispôso-
bený na výšku a hĺbku kuchynskej linky. Všetky štyri polohovateľné podpery môžu 
byť spredu nastavené až o 50 mm. Vetracia mriežka môže byť tiež presunutá
až o 55 mm, aby zodpovedala prednej časti kuchynskej linky.

Dekor panel / Vyrovnávacie lišty

Na týchto spotrebičoch je dekor panel s hrúbkou až 4 mm, korešpondujúci  
s kuchynským nábytkom. Je umiestnený v dekoratívnom ráme na dvierkach  
spotrebiča. Ak je existujúci dekor panel príliš malý pre náhradný prístroj, môže  
byť vyrobený s vyrovnávacími lištami, ktoré zodpovedajú farbe dekor rámčeka.  
V závislosti na rozmeroch, aby sa vyrovnal s ohľadom na vzhľad, môžu byť použité 
jedna alebo dve vyrovnávacie lišty vrchná a / alebo spodná. Tieto lišty sú dostupné 
v troch výškach (16, 41 a 60 mm) a vo farbách (hnedá, biela a hliník). Dekor panel  
a vyrovnávacie lišty sú dostupné ako voliteľné príslušenstvo.

Štvorbodové pripojenie

Liebherr zaručuje bezpečnú, trvanlivú a bezporuchovú inštaláciu na svojich 
 spotrebičoch do kuchynskej linky. Všetky spotrebiče s pevným uchytením dverí 
sú vybavené špeciálnym nadstavcom štvorbodového uchytenia ako štandard. 
Upevňovacie body sú diskrétne skryté. Vytvára hĺbkový doraz v hornej a dolnej 
časti. Toto vloženie obmedzenia zaisťuje optimálne vyrovnanie spotrebiča 
a umiestnenia v jednotke.

Klimatické hodnotenia

Klimatické hodnotenie udáva okolitú teplotu, potrebnú pre optimálnu prevádzku 
chladničky alebo mrazničky. Nasledujúce klimatické hodnotenia boli definované 
(podľa DIN EN ISO 15502).

Super úsporné

Pomocou najmodernejšej techniky, kombinovanej s vysoko efektívnym chladiacim 
systémom, ponúka Liebherr vo všetkých skupinách výrobkov atraktívny a super 
úsporný program v tých najlepších energetických triedach. Kompletné spektrum 
tried účinnosti nájdete na strane 15. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Predné nasávania vzduchu a ventilácie

Na zabezpečenie chladenia chladiaceho systému a správneho fungovania spotre-
biča, musia byť zabudovateľné spotrebiče dostatočne odvetrávané. V závislosti od 
modelu a umiestnenia inštalácie:

1 – Spotrebiče pre zabudovanie do kuchynskej linky, ktorá má výšku miestnosti. 
Čelné vetranie v podstavci. Odvzdušnenie cez vetracie drážky navrchu.
2 – Spotrebiče pre zabudovanie do kuchynskej linky, ktorá nemá výšku miestnosti. 
Čelné vetranie v podstavci. Odvzdušnenie cez zadnú stenu kuchynskej linky.
3 – V prípade individuálnych zabudovateľných spotrebičov nad sebou 
(Freshness Center / SBS Concept, nájdete na stranách 20 – 21) ventilácia je 
 umiestnená podľa popisu v bodoch 1 a 2.
4 – Spotrebiče pre zabudovanie s čelným vetraním a odvzdušnením.
5 – Podstavné spotrebiče s čelným vetraním v podstavci. Odvzdušnenie cez 
 vetracie drážky navrchu.
6 – Podstavné spotrebiče s čelným vetraním a odvzdušnením.
Prosím nezabudnite: Všetky odvzdušňovacie drážky musia mať najmenej 200 cm².
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Príslušenstvo

Flexibilné usporiadanie
pre vašu chladničku.

---
Objavte variabilitu možného nasta
venia priestorov chladničiek vďaka 
Liebherr a zjednodušte si tak svoj 
každodenný život.

Užitočná pomoc všetkého druhu

Náš sortiment doplnkového príslušenstva 
ponúka množstvo inteligentných riešení na 
podávanie jedla a jeho udržiavanie v čerstvom 
stave, napríklad praktickú dózu na maslo, 
ľahko plniteľnú misku na ľadové kocky, mra-
ziace zásuvky či energeticky úsporný panel 
Vario.

Príslušenstvo

Vhodné príslušenstvo môžete nájsť 
online priamo pri príslušnom modely: 
home.liebherr.com

Organizačný systém

Nastavte si svoju chladničku presne tak, ako 
potrebujete, vďaka VarioSafe a VarioBoxes. 
Tiež si môžete optimálne nastaviť držiak na 
vajíčka pomocou FlexSystem. Naša polička 
na fľaše a klipový systém označovania fliaš 
vína Vám umožní mať všetky nápoje správne 
zoradené.

Dokonalá inštalácia –  
dokonalý vzhľad

Spojovacie súpravy, rámy a čelá z nehrdzave-
júcej ocele s dokonale zladenými rukoväťami 
alebo zásuvkami na príslušenstvo: produk-
tový rad obsahuje množstvo doplnkov, ktoré 
umožňujú dokonalú integráciu spotrebiča na 
zabudovanie do vašej kuchyne tak, aby doko-
nale spĺňal vaše požiadavky a pôsobil skvele 
aj po vizuálnej stránke.
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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 vašho 
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


