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У компанії Liebherr енергоефективність завжди була та залишається
головною темою, що відіграє важливу роль ще на етапі розробки
нових приладів.
Точне електронне управління в поєднанні з оптимізованими елементами охолодження, використання матеріалів із високим рівнем ізоляції
та застосування високоефективних компресорів гарантують найкращу енергоефективність наших пристроїв.
Таким чином, компанія Liebherr у поточній програмі холодильних і
морозильних приладів знову задає стандарти для галузі, пропонуючи
привабливий асортимент побутової техніки в класах енергозбереження від A+ до A+++ / -20 %.
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Якість
Більше 60 років компанія Liebherr спеціалізується на виробництві
високоякісних, інноваційних холодильників та морозильних шаф.
Починаючи з дизайну та продовжуючи розробкою, виробництвом
та маркетингом, компанія Liebherr робить акцент на виробництві
інноваційної продукції найвищої якості з елегантним дизайном, не
підвладним впливу часу. Ми постійно втілюємо нові ідеї та використовуємо сучасні технології з метою забезпечення бездоганної
свіжості та якості продуктів.
Виняткова якість: BioFresh

Доведена якість

Технологія BioFresh забезпечує тривале
зберігання свіжості. В секції BioFresh (при
температурі трохи вище 0 °C та ідеальній
вологості) велика кількість продуктів зберігають свої поживні речовини, вітаміни та
мінерали значно довше, ніж у звичайному
холодильному відділенні.

Перед пакуванням кожний прилад проходить
комплексну перевірку якості. Під час даної
процедури перевіряється функціонування
всіх холодильних технологій, а також всіх
механічних та електричних деталей. Крім
того, проводиться візуальний контроль якості
обробки деталей.

Професійна якість

Гарантована якість

Як експерт у холодильному обладнанні, компанія Liebherr пропонує широкий асортимент
професійного обладнання для комерційного
користування. До професійного обладнання
висуваються особливо високі вимоги щодо
бездоганного зберігання продуктів та свіжості. З приладами Liebherr Ви матимете
змогу щоденно насолоджуватися досвідом,
який ми здобували у комерційному секторі
протягом десятиліть.

На всі деталі наших приладів дається трирічна
гарантія, яка покриває витрати на ремонт
або заміну будь-якої деталі. Ми гарантуємо,
що наша продукція не має дефектів матеріалу або виробничих дефектів.

Перевірена якість

VCC компресор
Сучасні компресори із змінною холодопроїзводітельностью забезпечують ідеальне
охолодження і оптимальну енергоефективність та економічність. Також варто відзначити що ці компресори дуже тихо працюють.

Для того щоб Ви розраховували на свій
холодильник 24 години на добу, 365 днів на
рік, ми ретельно перевіряємо кожну деталь
на її довготривалу надійність ще на стадії розробки. Наприклад, перед тим, як запустити
у виробництво таку деталь, як дверні петлі,
вони спочатку проходять випробовування у
вигляді 100 000 циклів відкриття / закриття,
що відповідає більш, ніж 15 рокам користування приладом.
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Дизайн
Елегантний та не підвладний впливу часу дизайн
холодильників та морозильників Liebherr задовільнить найвищі естетичні вимоги. Якісний дизайн наших
приладів проявляється в багатьох деталях: обробка
нержавіючої сталі, вибір високоякісних матеріалів,
стильний дизайн внутрішньої камери та практичні
полки дверей GlassLine.
Дизайн, що личить кожній
кухні
Для того щоб Ви насолоджувались
приладами Liebherr усе життя та
мали змогу обрати бездоганний
пристрій для себе, ми пропонуємо
широкий асортимент варіантів
дизайну (наприклад, моделі з класичної нержавіючої сталі, елегантної
чорної сталі або моделі зі стильними скляними дверима), які гармонійно доповнюють інтер’єр сучасних
кухонь та житлових приміщень.

Відмінний дизайн для
щоденного використання

освітлюється. Світлодіодні лампи є
довготривалими, енергозберігаючими та майже не нагріваються. Ми
ретельно підбираємо світлодіодні
лампи, щоб створити гармонійне
освітлення м’якого блакитного
кольору.

Визнаний дизайн
За неперевершену якість дизайну
наша продукція нагороджена багатьма престижними міжнародними
нагородами в галузі дизайну, наприклад, Red Dot, iF Product Design та
Good Design.

Дизайн та функціональність йдуть
пліч-о-пліч у Liebherr. Наприклад, для
того щоб на наших дверях з нержавіючої сталі не залишалися відбитки
пальців, ми нанесли на них покриття
SmartSteel. Для того щоб Ви отримували задоволення від легкості
відкривання дверей, ми розробили
ергономічні ручки з вбудованим
механізмом відкриття. А всі полки
GlassLine витримують навантаження
до 30 кг і їх можна мити у посудомийній машині.

Дизайн освітлення
Холодильники та морозильники
Liebherr оснащені сучасним світлодіодним освітленням. Під час
відчинення дверей приладу, його
внутрішня камера рівномірно
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Інновації
Компанія Liebherr першою втілила безліч ідей, які зараз є
стандартними характеристиками сучасних холодильників
та морозильників. Наприклад: повністю закриті висувні
контейнери морозильної камери FrostSafe, які перешкоджають втраті холоду під час відкриття приладу; запатентована
технологія BioFresh; а також зручна система м’якого закриття
дверей SoftSystem.
Інноваційні ідеї

Інновації для ще більшої свіжості

Ми приділяємо особливу увагу постійному розвитку нашої продукції, саме
тому на всіх наших виробництвах
працює відділ розвитку з сучасним
обладнанням та висококваліфікованим
персоналом. Ми прагнемо стати «найкращими в своєму класі» щодо кожного
аспекту. Наприклад, сучасні прилади
Liebherr є суперекономічними в плані
споживання електроенергії завдяки
використанню новітньої електроніки та
оптимізованих холодильних циклів.

Сучасні холодильники та морозильники
пропонують ідеальні кліматичні зони
для кожного продукту. Поряд з класичним холодильним відділенням Liebherr
також пропонує: контейнер BioCool
box – відділення для фруктів та овочів
з регулюванням вологості; контейнери
BioFresh, у яких в ідеальних умовах
зберігаються м’ясо, риба, молочні продукти, фрукти та овочі; а також морозильне відділення NoFrost, яке забезпечує довготривалу свіжість за
професійними стандартами.

Клас енергоспоживання
Більшість наших приладів мають найвищий клас енергоспоживання. Ми
прагнемо випускати енергозберігаючі
прилади, які не втрачають при цьому
зручності та комфорту використання.
Більшість наших сучасних приладів є на
20 % більш економічними, ніж граничне
значення класу A+++.

Переконливість у кожній деталі
На приладах з сенсорним дисплеєм Ви
легко та зручно можете налаштувати всі
необхідні функції. Полки GlassLine Ви
можете зручно розташувати на різних
рівнях для оптимального використання
простору внутрішньої камери. Для практичного зберігання напоїв, залежно від
моделі, є тримач для пляшок у дверях
холодильника або змінна по висоті
полка для пляшок.
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Liebherr починає
випускати побутові
прилади у Німеччині

Вперше використо
вується електронне
керування

Технологія NoFrost:
розмороження більше
не потрібно

Впровадження
програми CFC /
HFC-free

Запатентована техно
логія BioFresh – тривале
зберігання продуктів

Інноваційні світлоді
одні лампи для енер
гозберігаючого освіт
лення

Винна шафа Vinidor
з 3 незалежними температурними зонами

Система м’якого
закриття дверей
SoftSystem

Покриття SmartSteel,
на якому не залиша
ються відбитки пальців

Система DuoCooling
для найвищої про
дуктивності та ефек
тивності

Нові суперекономічні
вбудовані моделі

Новий прилад, який
в будовується під робочу
поверхню, з технологією
відкриття дверей одним
дотиком TipOpen

BluPerformance:
Новий вимір
свіжості

SmartDevice – розумне
управління продуктами
харчування

Створіть власний
холодильник

Новий вимір
вбудованої техніки
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Корисні аксесуари для
вашого холодильника
Відкрийте для себе широкий асортимент оригінальних аксесуарів Liebherr для вашого холодильника або морозильної
камери і зробіть ваше щоденне життя легким.
Організація внутрішнього простору
Налаштуйте холодильник під себе:
контейнери VarioSafe та VarioBox для
дрібних предметів, лоток для яєць, з можливістю регулювання а також система
організації FlexSystem. Полиці з натурального дерева, а також система маркування допоможуть навести порядок
в винній шафі.
« Корисні помічники »
Зручна масельничка здатна вмістити
шматки різних розмірів і відмінно поєднується з полками холодильника. Лоток для
льоду з кришкою – зручне і практичне
рішення для любителів коктейлів. Панель
Vario дозволяє зменшити споживання
енергії морозильних камер з NoFrost до
30 %.
Витратні приналежності
У вашому холодильнику є компоненти,
які підлягають заміні на регулярній
основі з метою оптимальної роботи.
Мова про фільтри для води і повітряні
фільтри.

Супутні аксесуари можна знайти безпосередньо на онлайн-сторінці з бажаною
моделлю: liebherr.com.ua
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Вища продуктивність

BluPerformance –
Новий вимір
свіжості

Бездоганне освітлення

Інтуїтивне зрозуміле сенсорне управління

Високоякісні матеріали, ідеальне виконання кожної деталі, зручна
та точна сенсорна електроніка – все це наявне у новій серії
BluPerformance.
Компактна інтеграція холодильної технології в цоколі приладу, а також
використання точного електронного управління забезпечує ще більше
енергозбереження, збільшує корисний об’єм та покращує ергономіку
в морозильній камері. Технології BioFresh та BioCool гарантують тривале збереження якості та свіжості продуктів.
Прилади Liebherr з елегантним, не підвладним впливу часу дизайном
стануть прикрасою будь-якої кухні та гарантовано приноситимуть
радість щоденного використання протягом багатьох років.

Краща енергоефективність

Краща якість свіжості

Високоякісні матеріали
Надзвичайна зручність

Багатофункціональна
сенсорна електроніка
Всі функції в приладах BluPerformance з сенсорною електронікою
можна налаштувати легко та зручно простим доторканням до дисплею. Кольоровий 7" дисплей з високою роздільною здатністю дозволяє налаштувати індивідуальні функції. Попередньо встановлені
програми «Енергозбереження» (‘EnergySaver’), «Максимальна продуктивність» (‘MaxPerformance’), «Вечірка» (‘Party’) або «Відпустка»
(‘Holiday’) допоможуть забезпечити оптимальне зберігання продуктів.
Day-to-Day (День за днем)

Party (Вечірка)

Програма Day-to-Day має на меті задовільнити щоденні потреби. Вона пропонує оптимальну продуктивність роботи холодильника
при стандартних температурах в холодильному та морозильному відділеннях.

Програма Party ідеальна для підготовки до
святкування: функції SuperCool та SuperFrost
активуються для короткочасного зберігання
та охолодження великої кількості продуктів.
Функція BottleTimer дозволить швидко охолодити напої. На приладах з льодогенератором IceMaker збільшиться виробництво
кубиків льоду.

EnergySaver (Енергозбереження)
Програма EnergySaver знижує енергоспоживання, нижче стандартних налаштувань.
Для збереження енергії температура в холодильному та морозильному відділеннях трохи
підвищується. На дисплеї з’являються підказки
щодо енергозбереження, які допоможуть
Вам знизити витрати на електроенергію.

MaxPerformance
(Максимальна продуктивність)
Програма MaxPerformance вмикає режим
максимальної холодильної продуктивності.
Температура у холодильному та морозильному відділеннях знижується.

Holiday (Відпустка)
Програма Holiday мінімізує енергоспоживання протягом тривалої відсутності хазяїв.
В холодильній камері встановлюється температура +15 °C, в морозильній камері -18 °C.
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Свіжість має ім’я:
BioFresh
За допомогою технології BioFresh продукти залишаються свіжими
значно довше. При зберіганні при температурі біля 0 °C та відповідному рівню вологості більшість продуктів зберігають такі поживні
речовини, як вітаміни та мінерали, значно довше, ніж у звичайному
холодильному відділенні.
Вітаміни для здорового харчування

Ідеальні кліматичні умови

Всім добре відомо, що щойно придбані
у магазині або зібрані з городу продукти
дуже важливо зберігати належним чином,
щоб якомога довше зберегти їхні поживні
речовини. Термін зберігання та свіжість більшості фруктів та овочів (за винятком томатів)
можна значно збільшити шляхом їх зберігання
у холодильнику, а саме у відділенні BioFresh,
Цікавим виявився той факт, що вміст вітамінів
у фруктах та овочах під час їх зберігання
у відділенні BioFresh навіть збільшився.

Відділення HydroSafe з високим рівнем вологості створює ідеальні кліматичні умови для
зберігання фруктів та овочів. Сухий клімат
у відділенні DrySafe є ідеальним для зберігання м’яса, риби та молочних продуктів.
Вологий клімат відділення HydroSafe можна
змінити на сухий клімат відділення DrySafe
за допомогою регулюючої вологу заслонки.

Дізнайтеся більше
про BioFresh:
biofresh.liebherr.com

17

Центри свіжості

SBSes 8486

Комбінації Side-by-Side

Якість в кожній деталі

Side-by-Side холодильник SBSes 8486 з
шістьма різними кліматичними зонами пропонує низку інноваційних рішень. Відділення
для зберігання вина обладнано двома незалежними температурними зонами, в кожній
з яких температура регулюється від +5 °C
до +20 °C.

Покриття SmartSteel робить відбитки пальців менш помітними. Також завдяки цьому
покриттю поверхня з нержавіючої сталі
легко очищається і стає більш стійкою до
подряпин.

Свіжі продукти – запорука здорового харчування. Температура близько 0 °C і оптимальний рівень вологості допомагають зберегти свіжість, зовнішній вигляд і корисні властивості фруктів, овочів, риби і м’яса до
3 разів довше, ніж у звичайному холодильнику.
BioFresh-Plus пропонує ще більш гнучку систему для індивідуального зберігання їжі. Можливість встановити
температуру 0 °C або –2 °C дозволяє зберегти різноманітну їжу, таку як фрукти, овочі, рибу та морепродукти, а також м'ясні та молочні продукти, свіжими значно довше, ніж у звичайному холодильному
відсіку.
Дізнайтеся більше про BioFresh: biofresh.liebherr.com

Світлодіоди відрізняються енергоефективністю, тривалим терміном роботи і забезпечують рівномірне освітлення всього внутрішнього
простору холодильної камери. При роботі
діодів виділяється мінімум тепла, що позитивно
впливає на умови зберігання продуктів.
Освітлення інтегровано в корпус пристрою так,
щоб максимізувати корисний простір.

Вбудований механізм SoftSystem забезпечує плавне закриття дверей, навіть при
заповнених дверних полицях, запобігаючи
падінню пляшок або їжі.

За допомогою вентилятора система NoFrost,
забезпечує швидку заморозку без утворення
льоду і інею. Застосування NoFrost дозволяє
значно збільшити корисний внутрішній об’єм
морозильної камери, і безпечно зберігати
продукти протягом тривалого терміну.
Дізнайтеся більше про NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Льодогенератор IceMaker забезпечує
вас досконалими кубиками льоду на всі
випадки життя. Будь то велика вечірка
або вечеря у вузькому сімейному колі –
льоду завжди вистачить. Льодогенератор
IceMaker, який можна вимкнути в будьякий
час, автоматично поповнює запаси.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
20
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Комбінації Side-by-Side

121

121

SBSes 8486

SBSes 8473

Клас енергоефективності: L ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 244 / 0,664 кВт-г ¹
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 48
Загальний корисний об’єм: 645 л (Холодильник: 519 л у тому числі відділення BioFresh: 132 л у тому числі відділення для зберігання вина: 153 л / Морозильна камера: 126 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: L ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 251 / 0,686 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 688 л (Холодильник: 562 л у тому числі відділення BioFresh: 172 л / Морозильна камера: 126 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Керування
· 2,4-дюймовий кольоровий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер,
секції BioFresh а також для відділення для зберігання вина
· А втоматична функція SuperCool (обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична
· Функція «Захист від дітей»

Керування
· 2 ,4-дюймовий кольоровий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер
і секції BioFresh
· А втоматична функція SuperCool (обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: оптична і акустична

PremiumPlus

Холодильна камера і секція BioFresh
· PowerCooling з вугільним фільтром FreshAir
· П олиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· VarioSafe
· П олиця для пляшок подвійного призначення
· В ерхнє світлодіодне освітлення з регульованою яскравістю
· Світлодіодне освітлення секції BioFresh
· Світлодіодне освітлення задньої стінки
· BioFresh-Plus з контейнером Fish & Seafood-Box
· 3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з них можуть використовуватися
як в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Premium

Морозильна камера 4
· 5 ящиків, з них 2 на коліщатках
· Льодогенератор IceMaker з підключенням до стаціонарного водопостачання
(3/4")
· П родуктивність льодогенератора, за 24 г: 1,2 кг
· З апас льоду: 1,8 кг
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 24 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 16 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Винна шафа
· 2 температурні зони, діапазон регулювання температури від +5°C до +20°C
· Тоновані скляні двері з УФ-захистом та ізоляцією
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Внутрішнє світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної
роботи і регулюванням яскравості
· 4 полиці з бука на телескопічних направляючих у тому числі 2 складні
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· С торона відкриття дверей не змінюється
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

1 	Д ля досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Холодильна камера і секція BioFresh
· P owerCooling з вугільним фільтром FreshAir
·П
 олиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· 2 полиці серії GlassLine у відділенні BioFresh
· VarioSafe
·П
 олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення з регульованою яскравістю
· 2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з них можуть використовуватися як
в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe
· 2 контейнери BioCool на телескопічних направляючих

Морозильна камера 4
· 5 ящиків, з них 2 на коліщатках, VarioSpace
· Льодогенератор IceMaker з підключенням до стаціонарного водопостачання
(3/4")
· Продуктивність льодогенератора, за 24 г: 1,2 кг
· З апас льоду: 1,8 кг
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 24 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 16 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· С торона відкриття дверей не змінюється
· Змінні ущільнення дверей
· Прихована дверна петля з обмежувачем

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Комбінації Side-by-Side

121

121

SBSes 8663

SBSbs 8673

Клас енергоефективності: L ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 258 / 0,702 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 635 л (Холодильник: 367 л у тому числі відділення BioFresh: 133 л / Морозильна камера: 268 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 121 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: L ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 255 / 0,696 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 629 л (Холодильник: 367 л у тому числі відділення BioFresh: 133 л / Морозильна камера: 262 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: BlackSteel з покриттям SmartSteel / BlackSteel з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 121 / 66,5 ¹

Керування
· 2,4-дюймовий кольоровий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер
і секції BioFresh
· А втоматична функція SuperCool (обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Керування
· 2 ,4-дюймовий кольоровий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер
і секції BioFresh
· А втоматична функція SuperCool (обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Premium

Холодильна камера і секція BioFresh
· PowerCooling з вугільним фільтром FreshAir
· П олиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· VarioSafe
· П олиця для пляшок подвійного призначення
· В ерхнє світлодіодне освітлення з регульованою яскравістю
· Світлодіодне освітлення секції BioFresh
· Світлодіодне освітлення задньої стінки
· 3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з них можуть використовуватися як
в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Premium

Морозильна камера 4
· 8 ящиків, з них 7 на коліщатках, VarioSpace
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 18 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· С торона відкриття дверей не змінюється
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

1 	Д ля досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Холодильна камера і секція BioFresh
· P owerCooling з вугільним фільтром FreshAir
·П
 олиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· VarioSafe
·П
 олиця для пляшок подвійного призначення
· В ерхнє світлодіодне освітлення з регульованою яскравістю
·С
 вітлодіодне освітлення секції BioFresh
·С
 вітлодіодне освітлення задньої стінки
· 3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з них можуть використовуватися як
в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
· 9 ящиків, з них 6 на коліщатках, VarioSpace
· Льодогенератор IceMaker з підключенням до стаціонарного водопостачання
(3/4")
· Продуктивність льодогенератора, за 24 г: 0,8 кг
· З апас льоду: 0,8 кг
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 18 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· С торона відкриття дверей не змінюється
· Змінні ущільнення дверей
· Прихована дверна петля з обмежувачем

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Комбінації Side-by-Side

121

121

SBSef 7242

SBSesf 7212

Клас енергоефективності: J ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 359 / 0,982 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 634 л (Холодильник: 381 л / Морозильна камера: 253 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 121 / 63 ¹

Клас енергоефективності: G
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 460 / 1,258 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 640 л (Холодильник: 383 л / Морозильна камера: 257 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 121 / 63

Comfort

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
Холодильна камера
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 7 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів на телескопічних направляючих

Comfort

Морозильна камера 4
· 8 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 20 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· С торона відкриття дверей не змінюється
· Змінні ущільнення дверей

1 	Д ля досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

26

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·С
 вітлодіодний індикатор температури для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична
Холодильна камера
· PowerCooling
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 7 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів на телескопічних направляючих

Морозильна камера 4
· 8 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 20 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Тонкі ручки з нержавіючої сталі з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· С торона відкриття дверей не змінюється
Варіанти кольору / матеріалу:
SBS 7212 білий колір

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Комбінації Frenchdoor

91

Обидва ящика BioFresh встановлені на телескопічних направляючих які забезпечують
легке відкриття і миттєвий доступ до продуктів. Бічні світлодіоди забезпечують ідеальну підсвітку ящиків. Універсальна полиця
може використовуватися в залежності від
ваших потреб: для зберігання пляшок або
як полиця для продуктів.

CBNes 6256
PremiumPlus

Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 322 / 0,881 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 471 л (Холодильник: 357 л у тому числі відділення
BioFresh: 68 л / Морозильна камера: 114 л)
Рівень шуму: 43 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нержавіюча сталь / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 203,9 / 91 / 61,5

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Два ящики монтуються на високоякісних телескопічних рейках, їх можна
легко висунути, що забезпечує ідеальний
огляд продуктів, які зберігаються.

CBNes 6256

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
· П олиця серії Premium GlassLine
з тримачем для пляшок
· 3 полиці серії GlassLine
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· Світлодіодні колони з двох сторін
і верхнє світлодіодне освітлення
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних
направляючих, 2 з них можуть
використовуватися як в режимі
HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
· 2 ящики на телескопічних
направляючих з доводчиками
· Льодогенератор IceMaker з
підключенням до стаціонарного
водопостачання (3/4")
· П родуктивність льодогенератора,
за 24 г: 1,3 кг
· З апас льоду: 2,7 кг
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 45 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
11 кг
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка
· Фронтальна вентиляція
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні,
Транспортувальні ролики позаду
· С торона відкриття дверей не
змінюється
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з
обмежувачем

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

29

Комбіновані холодильникиморозильники

CBNPes 5758

Комбіновані холодильники-морозильники

Комбіновані холодильникиморозильники
Широкий асортимент холодильників-морозильників Liebherr включає як моделі
з двома незалежними охолоджувальними контурами так і з одним. Техніка
Liebherr пропонує ідеальні рішення для всіх, незалежно від вимог. Прикладом
таких рішень є технології BioFresh або BioCool, а також NoFrost і SmartFrost.
А наявність моделей різних кольорів, розмірів і покритих різними матеріалами
дозволяє зробити оптимальний вибір.

с. 40

с. 44

с. 45

с. 47

Свіжі продукти – запорука здорового харчування. Секція BioFresh, яка розташована на телескопічних направляючих, гарантує ідеальне середовище
для збереження істинної свіжості. Температура близько 0 °C і оптимальний
рівень вологості допомагають зберегти свіжість, зовнішній вигляд і корисні
властивості фруктів, овочів, риби і м’яса до 3 разів довше, ніж у звичайному
холодильнику.
BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти
залишалися свіжими якомога довше. Контейнер дуже зручно використовувати,
він надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються.

За допомогою вентилятора система NoFrost, забезпечує швидку заморозку
без утворення льоду і інею. Застосування NoFrost дозволяє значно збільшити корисний внутрішній об’єм морозильної камери, і забути про розморожування.

Завдяки системі SmartFrost значно знижується утворення інею в морозильній
камері і на продуктах. Тому процес розморожування стає рідким явищем.
Внутрішні стінки морозильної камери дуже гладкі і легко миються.

с. 56
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Якість в кожній деталі

За допомогою вентилятора система NoFrost,
забезпечує швидку заморозку без утворення
льоду і інею. Застосування NoFrost дозволяє
значно збільшити корисний внутрішній об’єм
морозильної камери, і безпечно зберігати продукти протягом тривалого терміну.
Дізнайтеся більше про NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Елементи серії GlassLine додають фінальні
штрихи до інтер’єру моделей класу Comfort,
підкреслюючи високу якість. Полиці виготовляються з безпечного скла. Універсальну полицю, яка складається, можна
встановити на будь-якій висоті.

Завдяки системі SmartFrost значно знижується утворення інею в морозильній камері
і на продуктах. Тому процес розморожування стає рідким явищем. Внутрішні стінки
морозильної камери дуже гладкі і легко
миються. Контейнери морозильної камери
і скляні полиці зроблені з безпечного скла
і легко витягуються.

Світлодіоди відрізняються енергоефективністю,
тривалим терміном роботи і забезпечують рівномірне висвітлення всього внутрішнього простору холодильної камери. При роботі діодів
виділяється мінімум тепла, що позитивно впливає
на умови зберігання продуктів. Освітлення інтегровано в корпус пристрою так, щоб максимізувати корисний простір.

Свіжі продукти – запорука здорового харчування. Секція BioFresh, яка розташована на телескопічних
направляючих, гарантує ідеальне середовище для збереження істинної свіжості. Температура близько 0 °C
і оптимальний рівень вологості допомагають зберегти свіжість, зовнішній вигляд і корисні властивості фруктів, овочів, риби і м’яса до 3 разів довше, ніж у звичайному холодильнику.
BioFresh-Plus пропонує ще більш гнучку систему для індивідуального зберігання їжі. Можливість встановити температуру 0 °C або –2 °C дозволяє зберегти різноманітну їжу, таку як фрукти, овочі, рибу та морепродукти,
а також м'ясні та молочні продукти, свіжими значно довше, ніж у звичайному холодильному відсіку.
Дізнайтеся більше про BioFresh: biofresh.liebherr.com

Контейнер BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти залишалися
свіжими якомога довше. Контейнер розташований на коліщатках, тому його дуже зручно висувати
і використовувати. Крім того BioCool-Box надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються. 
Рівень вологості регулюється за допомогою повзунка.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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Потужна ручка з вишуканим зовнішнім
виглядом високої якості та інтегрованим
механізмом відкривання забезпечує
легкість відкривання дверей.

Покриття SmartSteel робить відбитки пальців менш помітними. Також завдяки цьому
покриттю поверхня з нержавіючої сталі
легко очищається і стає більш стійкою до
подряпин.

Точний і незалежний контроль температури
в холодильній і морозильній камерах забезпечує
технологія DuoCooling: два окремі контури охолодження. Не відбувається обмін повітря між камерами, запахи не змішуються, продукти не висихають
і не обвітрюються. Ще одна перевага DuoCooling:
холодильна камера може бути вимкнена, поки морозильна камера продовжуватиме працювати. Це
може бути корисним, наприклад, під час відпустки.

Контейнери морозильної камери і скляні
полиці легко витягуються. VarioSpace–
практичне рішення для зберігання об’ємних
продуктів.

У моделях BluPerformance охолоджуючий механізм компактно інтегрований в цоколь, завдяки чому мінімізується рівень робочого шуму і відбувається економія простору. Таким чином досягається ідеальне поєднання
максимальної продуктивності, великого корисного об’єму та енергоефективності.
1. Роз’єм для підключення живлення 2. Функціональна прокладка, що забезпечує необхідну відстань до стіни і можливість
підключення 3. VCC компресор (компресор із змінною холодопроїзводітельностью) 4. Безшумний вентилятор в цоколі
5. Конденсатор 6. Дренаж для розморожування

Світлодіодне освітлення секції BioFresh:
Освітлення BioFresh розташоване в горизонтальній перегородці між секціями. Потужні,
енергоефективні та довговічні світлодіоди,
забезпечують відмінне освітлення і оптимальний огляд всіх продуктів.

У двері пристрою вмонтований 7-дюймовий
кольоровий РК-дисплей з високою роздільною
здатністю і високою контрастністю. Дисплей в
поєднанні з інтуїтивним інтерфейсом гарантує
зручну навігацію і можливість налаштувати ідеальні умови для зберігання продуктів. А вбудовані режими EnergySaver, MaxPerformance,
Party і Holiday допоможуть адаптувати роботу
пристрою під самі специфічні вимоги.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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Контейнери BioFresh з системою доводчиків
SoftTelescopic забезпечують максимальну
зручність щоденного використання. Вони
легко відкриваються і закриваються не зважаючи на ступінь завантаження.

Потужна система PowerCooling забезпечує
швидке охолодження свіжих продуктів і підтримання рівномірної температури усередині
холодильної камери. Вугільний фільтр FreshAir
встановлений в вентилятор PowerCooling
очищає циркулююче повітря і швидко усуває
сторонні запахи. А коли настане час замінити фільтр, на панелі управління загориться
спеціальний індикатор.

Вбудований механізм SoftSystem забезпечує
плавне закриття дверей, навіть при заповнених дверних полицях, запобігаючи падінню
пляшок або їжі. Крім того, двері закриваються
автоматично якщо кут відкриття становить
менше 45°. Крім того, кут відкривання дверей
на всіх моделях BluPerformance обмежений
115°, з метою запобігання пошкодженню
сусідніх меблів та самих дверей.

Високоякісний 2,4-дюймовий сенсорний
дисплей із високою роздільною здатністю
інтегровано за дверима, що забезпечує
точні налаштування температури.

Світлодіодне освітлення вбудоване в нижню частину задньої стінки холодильної камері. Енергоефективні та екологічні світлодіоди, оптимально підсвічують задню частину холодильної камери, від низу до
верху, щоб повністю освітлити інтер'єр і забезпечити однорідну, якісну концепцію освітлення.

Полиця подвійного призначення: скляна
полиця для продуктів і полиця для пляшок.
Одна зручно зберігається під іншою, коли
не використовується. Використовуючи
полицю для пляшок, перемістіть дверний
кошик вище, для зберігання більш високих
пляшок.

Автоматична функція SuperFrost робить
заморожування їжі простим і енергоефектив
ним. Вона швидко знижує температуру до
–32 °С та створює умови, необхідні для збереження вітамінів під час заморожування.
Автоматична функція SuperCool знижує температуру в холодильній камері до +2 °С на
період від 3 до 12 годин і забезпечує швидке
охолодження свіжих продуктів.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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CBNPes 5758

CBNef 5715

CBNPes 4878

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 157 / 0,430 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 381 л (Холодильник: 275 л у тому числі відділення
BioFresh: 108 л / Морозильна камера: 106 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel /
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 70 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 195 / 0,534 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 381 л (Холодильник: 275 л у тому числі відділення
BioFresh: 108 л / Морозильна камера: 106 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 70 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 148 / 0,403 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 240 л у тому числі відділення
BioFresh: 94 л / Морозильна камера: 98 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / нерж. сталь з
покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Керування
· 7-дюймовий кольоровий РК-дисплей
на двері, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер і секції BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· 2,4-дюймовий РК-дисплей за
дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер і секції BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· 7-дюймовий кольоровий РК-дисплей
на двері, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер і секції BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності:
оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Premium

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць, маслянка
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· В ерхнє світлодіодне освітлення
з регульованою яскравістю
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh
· Світлодіодне освітлення задньої
стінки

Comfort

· 2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic,
2 з них можуть використовуватися
як в режимі HydroSafe, так і в
режимі DrySafe
Морозильна камера 4
· 3 ящики, з них 2 на коліщатках,
VarioSpace
· Л оток для льоду
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 24 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
16 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, передні
і задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з
обмежувачем

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Comfort GlassLine
з тримачем для пляшок, лоток
для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· Інтегрована полиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних
направляючих, 1 з них можуть
використовуватися як в режимі
HydroSafe, так і в режимі DrySafe

PremiumPlus

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду
· Ч ас зберігання при відключенні
електроенергії: 24 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
16 кг
·П
 олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· У ніверсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Т ранспортувальні ручки, передні
і задні
· Р егульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
·Д
 вері можна перенавесіть
· З мінні ущільнення дверей
·П
 рихована дверна петля з
обмежувачем

1 	Д ля досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Холодильна камера
і секція BioFresh
· P owerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
·П
 олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
·П
 олиця для пляшок подвійного
призначення
· Світлодіодне освітлення
· Світлодіодне освітлення секції BioFresh
· Світлодіодне освітлення задньої стінки
· B ioFresh-Plus з контейнером Fish &
Seafood-Box
· 2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic,
2 з них можуть використовуватися
як в режимі HydroSafe, так і в
режимі DrySafe

Автоматичний льодогенератор IceMaker
забезпечує вас досконалими кубиками
льоду на всі випадки життя. Будь то велика
вечірка або вечеря у вузькому сімейному
колі – льоду завжди вистачить.

Морозильна камера 4
· 4 ящики, з них 1 на коліщатках,
VarioSpace
· Льодогенератор IceMaker з
підключенням до стаціонарного
водопостачання (3/4")
· Продуктивність льодогенератора,
за 24 г: 1,2 кг
· З апас льоду: 1,8 кг
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 24 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
16 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, передні
і задні
· Регульовані по висоті ніжки передні,
Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· Прихована дверна петля з
обмежувачем

Зона BioFresh-Plus включає універсальний
контейнер для риби та морепродуктів.
У ньому риба та морепродукти зберігаються свіжими значно довше при оптимальній температурі –2 °С. Система управління
дозволяє встановити в зоні свіжості
BioFresh-Plus температуру 0 °C або –2 °C.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Комбіновані холодильники-морозильники

60

60

60

60

CBNPes 4858

CBNPgw 4855

CBNPgb 4855

CBNef 4815

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 149 / 0,408 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 344 л (Холодильник: 243 л у тому числі відділення
BioFresh: 97 л / Морозильна камера: 101 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel /
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 149 / 0,408 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 344 л (Холодильник: 243 л у тому числі відділення
BioFresh: 97 л / Морозильна камера: 101 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Біле скло / біле
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 68,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 149 / 0,408 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 344 л (Холодильник: 243 л у тому числі відділення
BioFresh: 97 л / Морозильна камера: 101 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Чорне скло / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 68,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 186 / 0,507 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 343 л (Холодильник: 242 л у тому числі відділення
BioFresh: 94 л / Морозильна камера: 101 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Керування
· 2,4-дюймовий кольоровий
РК-дисплей за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер і секції BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· 2 ,4-дюймовий кольоровий
РК-дисплей за дверима, сенсорна
електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер і секції BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності:
оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· 2,4-дюймовий РК-дисплей за
дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер і секції BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Premium

Керування
· 7-дюймовий кольоровий РК-дисплей
на двері, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер і секції BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Premium

Морозильна камера 4
· 3 ящики, з них 2 на коліщатках,
VarioSpace
· Л оток для льоду
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 24 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
16 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, передні
і задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з
обмежувачем

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· В ерхнє світлодіодне освітлення
з регульованою яскравістю
Варіанти кольору / матеріалу:
· Світлодіодне освітлення секції BioFresh
CBNP 4858 білий колір
· Світлодіодне освітлення задньої стінки
· 2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic,
2 з них можуть використовуватися
як в режимі HydroSafe, так і в
режимі DrySafe

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· В ерхнє світлодіодне освітлення з
регульованою яскравістю
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh
· Світлодіодне освітлення задньої
стінки

Premium

· 2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic,
2 з них можуть використовуватися
як в режимі HydroSafe, так і в
режимі DrySafe
Морозильна камера 4
· 3 ящики, з них 2 на коліщатках,
VarioSpace
·Л
 оток для льоду
·С
 вітлодіодне освітлення
· Ч ас зберігання при відключенні
електроенергії: 24 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
16 кг
· 2 акумулятори холоду
·П
 олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· GlassEdition
· В будована ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· У ніверсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Т ранспортувальні ручки, передні
і задні
· Р егульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
 вері можна перенавесіть
·Д
· З мінні ущільнення дверей
·П
 рихована дверна петля з
обмежувачем

1 	Д ля досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Холодильна камера
і секція BioFresh
· P owerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
·П
 олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
·П
 олиця для пляшок подвійного
призначення
· В ерхнє світлодіодне освітлення
з регульованою яскравістю
·С
 вітлодіодне освітлення секції
BioFresh
·С
 вітлодіодне освітлення задньої
стінки

Comfort

· 2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic,
2 з них можуть використовуватися
як в режимі HydroSafe, так і в
режимі DrySafe
Морозильна камера 4
· 3 ящики, з них 2 на коліщатках,
VarioSpace
· Л оток для льоду
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 24 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
16 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· GlassEdition
· В будована ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, передні
і задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· Прихована дверна петля з
обмежувачем

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· Інтегрована полиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних
направляючих, 1 з них можуть
використовуватися як в режимі
HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 24 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
16 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, передні
і задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з
обмежувачем
Варіанти кольору / матеріалу:
CBN 4815 білий колір

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Комбіновані холодильники-морозильники

60

70

CBef 4805

CNPes 4868

CNef 5715

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 183 / 0,499 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 357 л (Холодильник: 242 л у тому числі відділення
BioFresh: 94 л / Морозильна камера: 115 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 138 / 0,376 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 356 л (Холодильник: 258 л / Морозильна камера: 98 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / нерж. сталь з
покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 183 / 0,501 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 402 л (Холодильник: 296 л / Морозильна камера: 106 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 70 / 66,5 ¹

Керування
· 7 -дюймовий кольоровий
РК-дисплей на двері, сенсорна
електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності:
оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· 2,4-дюймовий РК-дисплей за
дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Comfort

Керування
· 2,4-дюймовий РК-дисплей за
дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер і секції BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична
Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 2 полиці серії GlassLine
· Інтегрована полиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних
направляючих, 1 з них можуть
використовуватися як в режимі
HydroSafe, так і в режимі DrySafe
CBef 4805
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Premium

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду
· Ч ас зберігання при відключенні
електроенергії: 33 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
13 кг
·П
 олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· У ніверсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Т ранспортувальні ручки, передні
і задні
· Р егульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
·Д
 вері можна перенавесіть
· З мінні ущільнення дверей
·П
 рихована дверна петля з
обмежувачем

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

Холодильна камера
· P owerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
·П
 олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· VarioSafe
·П
 олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення з
регульованою яскравістю
· 1 контейнер BioCool на коліщатках

Comfort

Морозильна камера 4
· 4 ящики, з них 2 на коліщатках,
VarioSpace
· IceMaker з баком для води
· Продуктивність льодогенератора,
за 24 г: 1,2 кг
· З апас льоду: 1,8 кг
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 24 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
16 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки,
передні і задні
· Регульовані по висоті ніжки передні,
Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· Прихована дверна петля з
обмежувачем

Холодильна камера
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 контейнер BioCool на
телескопічних направляючих

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 24 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
16 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки,
передні і задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з
обмежувачем
Варіанти кольору / матеріалу:
CN 5715 білий колір

1 	Д ля досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Комбіновані холодильники-морозильники

60

60

60

60

CNef 4825

CNef 4815

CNef 4015

CN 4015

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 171 / 0,468 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 356 л (Холодильник: 258 л / Морозильна камера: 98 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 174 / 0,474 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 361 л (Холодильник: 260 л / Морозильна камера: 101 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 252 / 0,688 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 356 л (Холодильник: 269 л / Морозильна камера: 87 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 252 / 0,688 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 356 л (Холодильник: 269 л / Морозильна камера: 87 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Керування
· 2,4-дюймовий РК-дисплей за
дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· 2,4-дюймовий РК-дисплей за
дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· 2 ,4-дюймовий РК-дисплей за
дверима, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
·С
 игналізація несправності:
оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· 2,4-дюймовий РК-дисплей за
дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Comfort

Холодильна камера
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 4 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 контейнер BioCool на коліщатках

Comfort

Морозильна камера 4
· 4 ящики, VarioSpace
· IceMaker з баком для води
· П родуктивність льодогенератора,
за 24 г: 1,2 кг
· З апас льоду: 1,8 кг
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 24 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
16 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки,
передні і задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з
обмежувачем

Холодильна камера
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 контейнер BioCool на коліщатках

Comfort

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду
· Ч ас зберігання при відключенні
електроенергії: 24 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
16 кг
·П
 олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· У ніверсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Т ранспортувальні ручки,
передні і задні
· Р егульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
·Д
 вері можна перенавесіть
· З мінні ущільнення дверей
·П
 рихована дверна петля з
обмежувачем

1 	Д ля досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см і 1,5 см для приладів серії BluPerformance. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його
енергоспоживання трохи підвищується.
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Холодильна камера
· PowerCooling
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
·П
 олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів на
коліщатках

Comfort

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 18 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
11 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки,
передні і задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей

Холодильна камера
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів на
коліщатках

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 18 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
11 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· Тонка ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки,
передні і задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Комбіновані холодильники-морозильники

60

60

60

60

CNPel 4813

CNPel 4313

CNel 4813

CNel 4313

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 167 / 0,456 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 243 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 160 / 0,436 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 250 / 0,684 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 243 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 240 / 0,655 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове
управління
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове
управління
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове
управління
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
·С
 игналізація несправності:
оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей:
акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове
управління
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Холодильна камера
· PowerCooling
· Д верні полиці з пластику
з тримачем для пляшок,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів
і овочів

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 26 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
10 кг
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· В ертикальна вбудована ручка
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
Варіанти кольору / матеріалу:
CNP 4813 білий колір
CNPef 4813 фронтальна
панель з нержавіючої сталі

Холодильна камера
· PowerCooling
· Д верні полиці з пластику
з тримачем для пляшок,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів
і овочів

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду
· Ч ас зберігання при відключенні
електроенергії: 26 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
10 кг
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· В ертикальна вбудована ручка
· У ніверсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Т ранспортувальні ручки, задні
· Р егульовані по висоті ніжки
передні
·Д
 вері можна перенавесіть
· З мінні ущільнення дверей
Варіанти кольору / матеріалу:
CNP 4313 білий колір
CNPef 4313 фронтальна
панель з нержавіючої сталі

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Холодильна камера
· PowerCooling
·Д
 верні полиці з пластику
з тримачем для пляшок,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
 олиця для пляшок
·П
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів
і овочів

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 26 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
9 кг
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· В ертикальна вбудована ручка
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
Варіанти кольору / матеріалу:
CN 4813 білий колір

Холодильна камера
· PowerCooling
· Д верні полиці з пластику
з тримачем для пляшок,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів
і овочів

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 26 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
9 кг
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· В ертикальна вбудована ручка
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
Варіанти кольору / матеріалу:
CN 4313 білий колір

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Комбіновані холодильники-морозильники

60

CNst 4813

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 250 / 0,684 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 243 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 65,7 ¹

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове
управління
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
·С
 игналізація несправності:
оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей:
акустична
Холодильна камера
· PowerCooling
·Д
 верні полиці з пластику
з тримачем для пляшок,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів
і овочів

CNst 4813

Вбудовані ручки забезпечують ергономічне
відкриття практично з будь-якого положення.
Ці ручки чудово підходять для кухонь, в дизайні яких не використовуються ручки або
інші виступаючі елементи.

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 26 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
9 кг
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· В ертикальна вбудована ручка
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей

Стильне та компактне світлодіодне освітлення інтегровано в стелю, що забезпечує
освітлення всього холодильника. Світлодіоди
випромінюють дуже мало тепла, що означає, що їжа завжди зберігається в оптимальних умовах.

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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CNno 4313

Комбіновані холодильники-морозильники

60

60

60

60

CNno 4313

CNkw 4313

CNfb 4313

CNbe 4313

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 240 / 0,655 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: NeonOrange / NeonOrange
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 240 / 0,655 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: KiwiGreen / KiwiGreen
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 240 / 0,655 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: FrozenBlue / FrozenBlue
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 232 / 0,635 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: бежевий / бежевий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове
управління
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове
управління
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове
управління
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
·С
 игналізація несправності:
оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей:
акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове
управління
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Холодильна камера
· PowerCooling
· Д верні полиці з пластику
з тримачем для пляшок,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів
і овочів

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 26 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
9 кг
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· В ертикальна вбудована ручка
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей

Холодильна камера
· PowerCooling
· Д верні полиці з пластику
з тримачем для пляшок,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів
і овочів

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду
· Ч ас зберігання при відключенні
електроенергії: 26 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
9 кг
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· В ертикальна вбудована ручка
· У ніверсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Т ранспортувальні ручки, задні
· Р егульовані по висоті ніжки
передні
·Д
 вері можна перенавесіть
· З мінні ущільнення дверей

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Холодильна камера
· PowerCooling
·Д
 верні полиці з пластику
з тримачем для пляшок,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
 олиця для пляшок
·П
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів
і овочів

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 26 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
9 кг
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· В ертикальна вбудована ручка
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей

Холодильна камера
· PowerCooling
· Д верні полиці з пластику
з тримачем для пляшок,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів
і овочів

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 26 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
9 кг
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· В ертикальна вбудована ручка
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Комбіновані холодильники-морозильники

60

60

60

55

CUef 4015

CU 4015

CUef 3515

CUel 3331

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 229 / 0,627 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 358 л (Холодильник: 270 л / Морозильна камера: 88 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 229 / 0,627 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 358 л (Холодильник: 270 л / Морозильна камера: 88 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 216 / 0,590 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 310 л (Холодильник: 222 л / Морозильна камера: 88 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 211 / 0,576 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 296 л (Холодильник: 212 л / Морозильна камера: 84 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 181,2 / 55 / 63 ¹

Керування
· 2,4-дюймовий РК-дисплей за
дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної камери
· 1 незалежний холодильний контур
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· 2,4-дюймовий РК-дисплей за
дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної камери
· 1 незалежний холодильний контур
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· 2 ,4-дюймовий РК-дисплей за
дверима, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної камери
· 1 незалежний холодильний контур
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
·С
 игналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· Механічне керування всередині,
диск управління
· 1 незалежний холодильний контур
· Функція CoolPlus

Comfort

Холодильна камера
· П олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів

Comfort

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 28 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
7 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки,
передні і задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей

Холодильна камера
· П олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів

Comfort

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду
· Ч ас зберігання при відключенні
електроенергії: 28 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
7 кг
·П
 олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· Т онка ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· У ніверсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Т ранспортувальні ручки,
передні і задні
· Р егульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
·Д
 вері можна перенавесіть
· З мінні ущільнення дверей

Холодильна камера
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 4 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
·П
 олиця для пляшок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 30 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
7 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки,
передні і задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей

Холодильна камера
· Д верні полиці з пластику
з тримачем для пляшок,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
· П олиця для пляшок
· Світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 27 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
4 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· В будована ручка
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть
Варіанти кольору / матеріалу:
CUef 3331 фронтальна
панель з нержавіючої сталі
CU 3331 білий колір

Варіанти кольору / матеріалу:
CU 3515 білий колір

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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CUno 2831

CUkw 2831

CUfb 2831

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 192 / 0,525 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 265 л
(Холодильник: 212 л / Морозильна камера: 53 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: NeonOrange / NeonOrange
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
161,2 / 55 / 63 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 192 / 0,525 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 265 л
(Холодильник: 212 л / Морозильна камера: 53 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: KiwiGreen / KiwiGreen
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
161,2 / 55 / 63 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 192 / 0,525 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 265 л
(Холодильник: 212 л / Морозильна камера: 53 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: FrozenBlue / FrozenBlue
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
161,2 / 55 / 63 ¹

Керування
·М
 еханічне керування всередині, диск
управління
· 1 незалежний холодильний контур
·Ф
 ункція CoolPlus

Керування
· Механічне керування всередині, диск
управління
· 1 незалежний холодильний контур
· Функція CoolPlus

Керування
·М
 еханічне керування всередині, диск
управління
· 1 незалежний холодильний контур
·Ф
 ункція CoolPlus

Холодильна камера
·Д
 верні полиці з пластику з тримачем для
пляшок, лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
·П
 олиця для пляшок
·С
 вітлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів

Холодильна камера
· Д верні полиці з пластику з тримачем для
пляшок, лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
· П олиця для пляшок
· Світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів

Холодильна камера
·Д
 верні полиці з пластику з тримачем для
пляшок, лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
·П
 олиця для пляшок
·С
 вітлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
· 2 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
25 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·П
 олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 2 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
25 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 4 кг
· П олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 2 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
25 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·П
 олиці із загартованого скла

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· В будована ручка
· У ніверсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· В будована ручка
· Універсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· В будована ручка
· У ніверсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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CUel 2831

CUel 2331

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 192 / 0,525 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 265 л (Холодильник: 212 л / Морозильна камера: 53 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 161,2 / 55 / 63 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 176 / 0,481 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 209 л (Холодильник: 156 л / Морозильна камера: 53 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 137,2 / 55 / 63 ¹

Керування
·М
 еханічне керування всередині, диск управління
· 1 незалежний холодильний контур
·Ф
 ункція CoolPlus

Керування
· Механічне керування всередині, диск управління
· 1 незалежний холодильний контур
· Функція CoolPlus

Холодильна камера
·Д
 верні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
·П
 олиця для пляшок
·С
 вітлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів

Холодильна камера
· Д верні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine
· Світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
· 2 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії: 25 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·П
 олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· В будована ручка
· У ніверсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть
Варіанти кольору / матеріалу:
CU 2831 білий колір

CUel 2831

55

Морозильна камера 4
· 2 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 25 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 4 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· В будована ручка
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть
Варіанти кольору / матеріалу:
CU 2331 білий колір

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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CTel 2931

CTel 2531

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 202 / 0,551 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 270 л (Холодильник: 218 л / Морозильна камера: 52 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 157,1 / 55 / 63 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 187 / 0,512 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 233 л (Холодильник: 189 л / Морозильна камера: 44 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 140,1 / 55 / 63 ¹

Керування
·М
 еханічне керування всередині, диск управління
· 1 незалежний холодильний контур

Керування
· Механічне керування всередині, диск управління
· 1 незалежний холодильний контур

Холодильна камера
·Д
 верні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
·С
 вітлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів

Холодильна камера
· Д верні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine
· Світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·Л
 оток для льоду
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії: 24 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·П
 олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 4 кг
· П олиці із загартованого скла

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· В будована ручка
· У ніверсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

,

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· В будована ручка
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Варіанти кольору / матеріалу:
CT 2931 білий колір

CTel 2531

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Наші CT моделі пропонують простору морозильну камеру, яка розташована над холодильним відділенням. Забезпечує достатньо місця для
заморожування свіжих продуктів та пропонує
оптимальні умови зберігання вітамінів та мінералів протягом тривалого часу. Полиця з безпечного скла дає змогу організувати легкий доступ
до їжі. Морозильне відділення марковане
чотирма зірочками.

CTel 2131

CT 2131

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 187 / 0,512 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 233 л (Холодильник: 189 л / Морозильна камера: 44 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 140,1 / 55 / 63 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 176 / 0,481 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 196 л (Холодильник: 152 л / Морозильна камера: 44 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 124,1 / 55 / 63 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 176 / 0,481 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 196 л (Холодильник: 152 л / Морозильна камера: 44 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 124,1 / 55 / 63 ¹

Керування
· Механічне керування всередині, диск управління
· 1 незалежний холодильний контур

Керування
·М
 еханічне керування всередині, диск управління
· 1 незалежний холодильний контур

Керування
· Механічне керування всередині, диск управління
· 1 незалежний холодильний контур

Холодильна камера
· Д верні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine
· Світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів

Холодильна камера
·Д
 верні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine
·С
 вітлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів

Холодильна камера
· Д верні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine
· Світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
· VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 4 кг
· П олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 4 кг
· П олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· VarioSpace
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 4 кг
· П олиці із загартованого скла

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· В будована ручка
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· В будована ручка
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· В будована ручка
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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CT 2531

,

Великий ящик для фруктів і овочів дуже
просторий, а тому в ньому дуже зручно
зберігати великі запаси.

55

,

,

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Однокамерні холодильники

Однокамерні холодильники

Однокамерні холодильники
Однокамерні холодильники Liebherr відрізняються вражаючими технологіями
збереження свіжості. Діапазон від моделей з класичним овочевим відділенням,
до моделей BioCool з регульованою вологістю, а також прилади BioFresh,
що забезпечують найдовшу тривалість свіжості. Незалежно від того, що
ви шукаєте, ви обов'язково знайдете саме той холодильник, який відповідає
вашим потребам та вимогам.

с. 74

Малогабаритні холодильники

Свіжі продукти – запорука здорового харчування. Секція BioFresh, яка розташована на телескопічних направляючих, гарантує ідеальне середовище для збереження істинної свіжості. Температура трохи вище 0 °C і оптимальний рівень
вологості допомагають зберегти свіжість, зовнішній вигляд і корисні властивості
фруктів, овочів, риби і м’яса до 3 разів довше, ніж у звичайному холодильнику.
BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти залишалися свіжими якомога довше. Контейнер дуже зручно використовувати, він
надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються.

с. 78

с. 79

Компактний холодильник

с. 80
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Якість в кожній деталі

Чим свіжіші продукти, тим корисніше вони для здорового харчування. В контейнерах BioFresh на телескопічних направляючих створюються ідеальні умови для збереження свіжості продуктів. При температурі
трохи вище 0 °C і оптимальній вологості повітря фрукти та овочі, риба, м’ясо і молочні продукти зберігають
вітаміни, аромат і апетитний зовнішній вигляд значно довше, ніж у звичайній холодильній камері.

Контейнер BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти залишалися
свіжими якомога довше. Контейнер розташований на коліщатках, тому його дуже зручно висувати
і використовувати. Крім того BioCool-Box надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються.
Рівень вологості регулюється за допомогою повзунка.

Потужна система PowerCooling забезпечує
швидке охолодження свіжих продуктів і підтримання рівномірної температури усередині
холодильної камери. Вугільний фільтр FreshAir
встановлений в вентилятор PowerCooling
очищає циркулююче повітря і швидко усуває
сторонні запахи. А коли настане час замінити
фільтр, на панелі управління загориться спеціальний індикатор.

Вбудований механізм SoftSystem забезпечує плавне закриття дверей, навіть при
заповнених дверних полицях, запобігаючи
падінню пляшок або їжі. Крім того, двері
закриваються автоматично якщо кут відкриття становить менше 45°.

2,4-дюймовий сенсорний кольоровий
РК-дисплей з високою роздільною здатністю і високою контрастністю розташований
за дверима холодильника і забезпечує
інтуїтивне управління і налаштування температур.

Деякі моделі преміум-класу з BioFresh
оснащені контейнером VarioSafe, що дає
змогу організувати зручне зберігання
невеликих продуктів. Положення контейнера
за висотою усередині холодильної камери
легко регулюється.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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Якість в кожній деталі

У моделях BluPerformance охолоджуючий механізм компактно інтегрований в цоколь, завдяки чому мінімізується рівень робочого шуму і відбувається економія простору. Таким чином досягається ідеальне поєднання
максимальної продуктивності, великого корисного об’єму та енергоефективності.
1. Роз’єм для підключення живлення 2. Функціональна прокладка, що забезпечує необхідну відстань до стіни і можливість
підключення 3. VCC компресор (компресор із змінною холодопроїзводітельностью) 4. Безшумний вентилятор в цоколі
5. Конденсатор 6. Дренаж для розморожування

Світлодіодне освітлення задньої стінки: Завдяки цьому світильнику оптимально висвітлюється простір
біля задньої стінки, від низу і до самого верху. Для освітлення використовуються потужні, енергоефективні та довговічні світло діоди.

Жолоб в внутрішньої сторони двері дозволяє легко встановити, замінити і почистити
ущільнення дверей. Ущільнення має спеціальні антибактеріальні властивості, які запобігають утворенню мікробів і сприяють підтримці
гігієни, щоб допомогти зберігати їжу безпечно.
Ущільнювачі відповідають дизайну дверей або
зовнішньому вигляду всього пристрою.

Елементи серії GlassLine додають фінальні
штрихи до інтер’єру моделей класу Comfort,
підкреслюючи високу якість. Полиці виготовляються з безпечного скла. Універсальну полицю, яка складається, можна
встановити на будь-якій висоті.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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KBPgw 4354

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 128 / 0,350 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 314 л у тому числі відділення
BioFresh: 133 л / Морозильна камера: 24 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Чорне скло / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 60 / 68,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 128 / 0,350 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 314 л у тому числі відділення
BioFresh: 133 л / Морозильна камера: 24 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Біле скло / біле
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 60 / 68,5 ¹

Керування
· 2 ,4-дюймовий кольоровий
РК-дисплей за дверима, сенсорна
електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної камери і секції
BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
·С
 игналізація несправності:
оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

· Світлодіодне освітлення задньої
стінки
· 3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic,
2 з них можуть використовуватися
як в режимі HydroSafe, так і в
режимі DrySafe

Керування
· 2,4-дюймовий кольоровий
РК-дисплей за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної камери і секції
BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

· Світлодіодне освітлення задньої
стінки
· 3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic,
2 з них можуть використовуватися
як в режимі HydroSafe, так і в
режимі DrySafe

Холодильна камера
і секція BioFresh
· P owerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
·П
 олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· VarioSafe
·П
 олиця для пляшок подвійного
призначення
·С
 вітлодіодні колони з двох сторін
·С
 вітлодіодне освітлення секції
BioFresh

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· В будована ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· Прихована дверна петля з
обмежувачем

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· VarioSafe
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· Світлодіодні колони з двох сторін
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· В будована ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з
обмежувачем

Premium

KBPgw 4354

60

Premium

Морозильна камера 4
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 16 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
3 кг

Морозильна камера 4
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 16 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
3 кг

1 	Д ля досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 128 / 0,350 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 314 л у тому числі відділення
BioFresh: 133 л / Морозильна камера: 24 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel /
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 60 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 90 / 0,244 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 367 л (Холодильник: 367 л у тому числі відділення
BioFresh: 133 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel /
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 60 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 62 / 0,169 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 161 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 125 / 60 / 66,5 ¹

Керування
· 2,4-дюймовий кольоровий
РК-дисплей за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної камери і секції
BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

· Світлодіодне освітлення задньої
стінки
· 3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic,
2 з них можуть використовуватися
як в режимі HydroSafe, так і в
режимі DrySafe

Керування
· 2,4-дюймовий кольоровий
РК-дисплей за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної камери і секції
BioFresh
· А втоматична функція SuperCool
(обмеження за часом)
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

·С
 вітлодіодне освітлення задньої
стінки
· 3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic,
2 з них можуть використовуватися
як в режимі HydroSafe, так і в
режимі DrySafe

Керування
· 2 ,4-дюймовий кольоровий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: оптична і акустична
Cекція BioFresh
· В ентилятор
·С
 вітлодіодне освітлення
· 5 BioFresh-Safe, з них 4 на коліщатках, використовуватися як в режимі
HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· VarioSafe
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· Світлодіодні колони з двох сторін
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з
обмежувачем

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим
механізмом відкриття
· У ніверсальний монтаж завдяки
передній вентиляції
· Т ранспортувальні ручки, задні
· Р егульовані по висоті ніжки
передні, Транспортувальні ролики
позаду
·Д
 вері можна перенавесіть
· З мінні ущільнення дверей
·П
 рихована дверна петля з
обмежувачем

Premium

Premium

Морозильна камера 4
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 16 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
3 кг

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling з вугільним фільтром
FreshAir
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, VarioBoxes,
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· VarioSafe
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· В ерхнє світлодіодне освітлення
з регульованою яскравістю
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh

Premium

1 	Д ля досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

76

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· Т онка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· У ніверсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Т ранспортувальні ручки, передні і задні
· Р егульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
·Д
 вері можна перенавесіть
· З мінні ущільнення дверей
·П
 рихована дверна петля з обмежувачем

Ящики BioFresh, встановлені на роликах,
гарантують ідеальне середовище для більшої свіжості. При зберіганні за температури
трохи більше 0 °С і правильному рівні вологості фрукти, овочі, риба, м'ясо та молочні
продукти зберігають свої вітаміни, делікатні
аромати та апетитну зовнішність набагато
довше, ніж в звичайній холодильній камері.

Вбудований механізм SoftSystem забезпечує плавне закриття дверей, навіть при
заповнених дверних полицях, запобігаючи
падінню пляшок або їжі. Крім того, двері
закриваються автоматично якщо кут відкриття становить менше 45°.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Однокамерні холодильники

Малогабаритні холодильники

60

55

55

50

50

K 3130

Ksl 2814

TP 1414

Tsl 1414

T 1414

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 109 / 0,296 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 297 л
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 144,7 / 60 / 63 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 178 / 0,485 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 250 л (Холодильник: 229 л / Морозильна камера: 21 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: сріблясті / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 140,2 / 55 / 63 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 139 / 0,380 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 122 л
(Холодильник: 107 л / Морозильна камера: 15 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
85 / 55,4 / 62,3 ¹

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 177 / 0,484 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 122 л
(Холодильник: 107 л / Морозильна камера: 15 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: сріблясті / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
85 / 50,1 / 62

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 177 / 0,484 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 122 л
(Холодильник: 107 л / Морозильна камера: 15 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
85 / 50,1 / 62

Керування
· MagicEye на передній панелі, кнопкове управління
· Графічний індикатор температури
· А втоматична функція SuperCool

Керування
· Механічне керування всередині, диск управління
· Функція CoolPlus

Керування
· Механічне керування всередині, диск управління
·Ф
 ункція CoolPlus

Керування
·М
 еханічне керування всередині, диск управління
·Ф
 ункція CoolPlus

Керування
· Механічне керування всередині, диск управління
· Функція CoolPlus

Холодильна камера
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· П олиця для пляшок
· Світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів

Холодильна камера
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для
пляшок, лоток для яєць
· 2 полиці серії GlassLine
·С
 вітлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів

Холодильна камера
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для
пляшок, лоток для яєць
· 2 полиці серії GlassLine
·С
 вітлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів

Холодильна камера
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для
пляшок, лоток для яєць
· 2 полиці серії GlassLine
· Світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
· Л оток для льоду
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 15 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Морозильна камера 4
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
10 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Морозильна камера 4
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
10 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Морозильна камера 4
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
10 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Тонкі ручки з нержавіючої сталі з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· SwingDesign
· Т онка ергономічна ручка
·М
 ожливе встановлення під стільницю завдяки
фронтальній вентиляції і можливості зняти
верхню панель. Для повноцінної циркуляції
повітря необхідний отвір в стільниці.
· Р егульовані по висоті ніжки передні
 вері можна перенавесіть
·Д

Переваги оснащення
· SwingDesign
· Т онкі ручки з нержавіючої сталі
·М
 ожливе встановлення під стільницю завдяки
фронтальній вентиляції і можливості зняти
верхню панель. Для повноцінної циркуляції
повітря необхідний отвір в стільниці.
· Р егульовані по висоті ніжки передні
 вері можна перенавесіть
·Д

Переваги оснащення
· SwingDesign
· Тонка ергономічна ручка
· Можливе встановлення під стільницю завдяки
фронтальній вентиляції і можливості зняти
верхню панель. Для повноцінної циркуляції
повітря необхідний отвір в стільниці.
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Comfort

Холодильна камера
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 6 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· П олиця для пляшок
· Світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів
Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Тонка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть

Comfort

Варіанти кольору / матеріалу:
K 2814 білий колір

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Comfort

Comfort

Comfort

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Компактний холодильник

42,5

CMes 502

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 107 / 0,293 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 42 л
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі з SmartSteel /
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 61,2 / 42,5 / 45

Для привабливої презентації CMes 502
обладнано світлодіодним освітленням з
індивідуальним управлінням. Освітлення
вмонтовано в стелю, без шкоди для
корисного простору.

Керування
· З овнішнє механічне управління
Холодильна камера
· 1 температурна зона, регульована від +2°C до +10°C
· 3 полиці
·С
 вітлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і
регулюванням яскравості
· o цинковані решітки

CMes 502

Переваги оснащення
· HardLine-Design
·П
 ідходить для настінного монтажу
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·П
 раві фіксовані двері
· З мінні ущільнення дверей
· З амок

Інтер'єр пристрою вражає витонченістю
і можливістю адаптуватися під конкретні
потреби. Маючи невеликий розмір,
CMes 502 забезпечує великий об`єм для
зберігання: до 60 алюмінієвих банок або
27 півлітрових пляшок.

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Морозильні шафи

GN 4615

Морозильні шафи

Морозильні шафи

Морозильні шафи
Надаючи можливість вибирати між морозильними камерами з технологіями
NoFrost, SmartFrost або StopFrost – Liebherr забезпечує максимальну зручність
для покупця. У нашому асортименті представлені повнорозмірні морозильні
шафи, малогабаритні морозильники та ларі. Ви зможете зробити правильний
вибір не залежно від ваших потреб. Для вашої зручності не тільки різні розміри
пристроїв, а й матеріали їх виконання.

с. 90

Малогабаритні морозильні шафи

Система NoFrost від Liebherr за допомогою вентилятора забезпечує швидке
заморожування продуктів без появи льоду або інею для їхнього надійного та
довготривалого зберігання. Завдяки технології NoFrost збільшується корисний об’єм морозильної камери, в ній ніколи не утворюється лід. Розморожувати морозильну камеру більше немає необхідності.

Завдяки системі SmartFrost значно знижується утворення інею в морозильній
камері і на продуктах. Тому процес розморожування стає рідким явищем.
Внутрішні стінки морозильної камери дуже гладкі і легко миються.

с. 94

с. 96

Морозильні скрині
Завдяки системі StopFrost скорочується утворення інею на бокових стінках
та на заморожених продуктах, таким чином, розморожувати морозильні
скрині потрібно значно рідше. Система StopFrost запобігає утворенню
вакууму, і кришка скрині завжди легко відкривається.

Деякі моделі здатні працювати при температурі навколишнього середовища
до –15 °C.

с. 98

84

85

Морозильні шафи

Якість в кожній деталі

Система NoFrost від Liebherr за допомогою
вентилятора забезпечує швидке заморожування продуктів без появи льоду або інею для
їхнього надійного та довготривалого зберігання. Завдяки технології No Frost збільшується
корисний об’єм морозильної камери, в ній
ніколи не утворюється лід. Розморожувати
морозильну камеру більше немає необхідності.

Завдяки системі SmartFrost значно знижується утворення інею в морозильній камері і
на продуктах. Тому процес розморожування
стає рідким явищем. Внутрішні стінки морозильної камери дуже гладкі і легко миються.
Контейнери морозильної камери і скляні
полиці зроблені з безпечного скла і легко
витягуються.

2,4-дюймовий сенсорний кольоровий
РК-дисплей з високою роздільною здатністю
і високою контрастністю розташований за
дверима холодильника і забезпечує інтуїтивне управління і налаштування температур.

Для забезпечення ідеального функціонування
морозильних камер, навіть за низьких температур
навколишнього середовища, прилади розроблені із застосуванням технології FrostProtect,
що особливо підходить для низьких температур
до –15 °C. Якщо температура навколишнього
середовища падає нижче +10 °C, вони продовжують ефективно працювати. Отже, прилади
можна розмістити в неопалюваних приміщеннях,
наприклад, в гаражі.

Індикатор статусу розташований безпосередньо в дери пристрою, що дозволяє швидко і легко оцінити стан
приладу, навіть якщо двері закриті. Синій колір індикатора означає що пристрій працює належним чином.
У разі виникнення проблеми індикатор змінює свій колір на червоний, починає блимати і видає акустичний
сигнал. При відкритті дверей морозильної камери індикатор статусу відключається і активується зовнішнє
світлодіодне освітлення. При закритті дверей індикатор статусу автоматично включається.

Контейнери морозильних камер серії BluPerformance розташовані на коліщатках, тому навіть при повному завантаженні
доступ до продуктів що зберігаються вимагає мінімальних зусиль. При відкритті верхнього ящика він трохи нахиляється вниз,
це зроблено для зручності використання, особливо актуально для високих моделей. Положення і розмір нижнього ящика
роблять його ідеальним для зберігання морозива, або інших дрібниць. Ящики FrostSafe сприяють ідеальному зберіганню –
вони виконані з прозорого пластика та герметично закриваються. Завдяки цьому пошук потрібних продуктів відбувається
швидше і зменшується час контакту заморожених продуктів з теплим повітрям. Висувні контейнери морозильної камери і скляні
полиці , що знаходяться під ними, можна при необхідності виймати – таким чином створюється додатковий простір VarioSpace,
в якому без проблем помістяться навіть найбільші продукти. Вбудований механізм зупиняє контейнери і запобігає їх падінню.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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Морозильні шафи

Якість в кожній деталі

Автоматична функція SuperFrost робить
заморожування їжі простим та енергоефективним. Вона швидко знижує температуру
до –32 °С, створюючи умови, необхідні для
збереження вітамінів, смаку і фактури їжі.

Елегантна та точна система керування
MagicEye з цифровим відображенням температури дозволяє підтримувати температуру саме на заданому рівні. Всі функції
зручно змінити одним пальцем.

У моделях BluPerformance охолоджуючий механізм компактно інтегрований в цоколь, завдяки чому мінімізується рівень робочого шуму і відбувається економія простору. Таким чином досягається ідеальне поєднання
максимальної продуктивності, великого корисного об’єму та енергоефективності.
1. Роз’єм для підключення живлення 2. Функціональна прокладка, що забезпечує необхідну відстань до стіни і можливість
підключення 3. VCC компресор (компресор із змінною холодопроїзводітельностью) 4. Безшумний вентилятор в цоколі
5. Конденсатор 6. Дренаж для розморожування

Прозорі висувні ящики морозильної камери на телескопічних рейках легко доступні та ними
зручно користуватися навіть при повному завантаженні. Вони забезпечують як чудову видимість,
так і оптимальне зберігання. Повністю закриті ящики FrostSafe запобігають виходу холодного повітря,
що сприяє енергоефективності функціонування пристрою.

Ящики морозильних камер серії
BluPerformance встановлені на роликах,
тому їх дуже легко відкривати. За допомогою системи VarioSpace можна легко
вилучити ящики та скляні полиці тим самим
створити додатковий простір усередині
морозильної камери.

У разі невикористання всього простору
морозильної камери, ящики які не використовуються можна вимкнути за допомогою додаткової панелі енергозбереження Vario. Ця опція дозволяє зменшити
споживання енергії до 30 %.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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70

70

60

60

GN 5215

GN 4615

GNPes 4355

GNP 3013

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 201 / 0,550 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 360 л
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 195 / 70 / 75 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 184 / 0,502 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 312 л
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 175 / 70 / 75 ¹

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 168 / 0,458 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 268 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / нерж. сталь з
покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 60 / 66,5 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 245 / 0,670 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 257 л
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 184,1 / 60 / 63 ¹

Керування
· 2,4-дюймовий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Керування
· 2,4-дюймовий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Керування
· 2 ,4-дюймовий кольоровий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Керування
· MagicEye на передній панелі, кнопкове управління
· Графічний індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична

Морозильна камера 4
· 8 ящиків, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Світлодіодне освітлення
· Індикатор стану
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 26 кг
· П олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 7 ящиків, VarioSpace
· Л оток для льоду
· Світлодіодне освітлення
· Індикатор стану
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 24 кг
· П олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 8 ящиків, з них 7 на коліщатках, VarioSpace
·Л
 оток для льоду
·С
 вітлодіодне освітлення
· Індикатор стану
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 18 кг
· 2 акумулятори холоду
·П
 олиці із загартованого скла

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· Тонка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, передні і задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· Прихована дверна петля з обмежувачем

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· Тонка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, передні і задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

Comfort

Comfort

1 	Д ля досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см і 1,5 см для приладів серії BluPerformance. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його
енергоспоживання трохи підвищується.
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Premium

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
· У ніверсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Т ранспортувальні ручки, передні і задні
· Р егульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
·Д
 вері можна перенавесіть
· З мінні ущільнення дверей
·П
 рихована дверна петля з обмежувачем

Comfort

Морозильна камера 4
· 8 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 20 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Тонка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть

Варіанти кольору / матеріалу:
GNP 4355 білий колір

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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60

60

60

60

60

GN 3023

GN 2723

GNPef 2313

GNP 2313

GN 2323

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 312 / 0,854 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 257 л
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 184,1 / 60 / 63

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 287 / 0,784 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 221 л
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 164,4 / 60 / 63

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 206 / 0,563 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 185 л
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям
SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
144,7 / 60 / 63 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 206 / 0,563 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 185 л
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
144,7 / 60 / 63 ¹

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 262 / 0,716 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 185 л
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
144,7 / 60 / 63

Керування
· MagicEye на передній панелі, кнопкове управління
· Графічний індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична

Керування
· MagicEye на передній панелі, кнопкове управління
· Графічний індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична

Морозильна камера 4
· 8 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
· Потужність заморожування, за 24 г: 20 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 7 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 18 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла

Керування
·M
 agicEye на передній панелі, кнопкове
управління
· Г рафічний індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична

Керування
·M
 agicEye на передній панелі, кнопкове
управління
· Г рафічний індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична

Керування
· MagicEye на передній панелі, кнопкове
управління
· Графічний індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Тонка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Тонка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть

Морозильна камера 4
· 6 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
14 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 16 кг
·П
 олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 6 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
14 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 16 кг
·П
 олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 6 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
14 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 16 кг
· П олиці із загартованого скла

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Т онкі ручки з нержавіючої сталі з вбудованим
механізмом відкриття
· У ніверсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Т ранспортувальні ручки, задні
· Р егульовані по висоті ніжки передні,
Транспортувальні ролики позаду
·Д
 вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Т онка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· У ніверсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Т ранспортувальні ручки, задні
· Р егульовані по висоті ніжки передні,
Транспортувальні ролики позаду
·Д
 вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Тонка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні,
Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть

Comfort

Comfort

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Comfort

Comfort

Comfort

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Морозильні шафи

60

60

60

GP 2733

GP 2433

GP 2033

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 206 / 0,562 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 224 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 164,4 / 60 / 63,2 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 191 / 0,522 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 190 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 144,7 / 60 / 63,2 ¹

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 175 / 0,479 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 156 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 125 / 60 / 63,2 ¹

Керування
· MagicEye на передній панелі, кнопкове
управління
· Графічний індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична

Керування
·M
 agicEye на передній панелі, кнопкове
управління
· Г рафічний індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична

Керування
· MagicEye на передній панелі, кнопкове
управління
· Графічний індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична

Морозильна камера 4
· 7 ящиків, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
28 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 22 кг
· П олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 6 ящиків, VarioSpace
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії:
26 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 22 кг
·П
 олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 5 ящиків, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
24 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 19 кг
· П олиці із загартованого скла

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Тонка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні,
Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Т онка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· У ніверсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Т ранспортувальні ручки, задні
· Р егульовані по висоті ніжки передні,
Транспортувальні ролики позаду
·Д
 вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· SwingLine-Design
· Тонка ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Універсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Транспортувальні ручки, задні
· Регульовані по висоті ніжки передні,
Транспортувальні ролики позаду
· Д вері можна перенавесіть

Comfort

Comfort

Comfort

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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GP 1486

Малогабаритні морозильні шафи

Морозильні скрині

Якість в кожній деталі

60

55

55

GP 1486

GP 1376

G 1213

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 100 / 0,273 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 103 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 151 / 0,413 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 103 л
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 190 / 0,518 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 98 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий

Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 85,1 / 55,3 / 62,4

Керування
· MagicEye на передній панелі, кнопкове
управління
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
· Сигналізація несправності: оптична і акустична

Керування
·M
 agicEye на передній панелі, кнопкове
управління
·Ц
 ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична

Керування
· MagicEye на передній панелі, кнопкове
управління
· Графічний індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична

Морозильна камера 4
· 4 ящики, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
23 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 11 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 4 ящики, VarioSpace
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії:
23 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 11 кг
· 2 акумулятори холоду
·П
 олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
26 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 11 кг
· П олиці із загартованого скла

Переваги оснащення
· SwingDesign
· Тонка ергономічна ручка
· Універсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· SwingDesign
· Т онка ергономічна ручка
· У ніверсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Р егульовані по висоті ніжки передні
 вері можна перенавесіть
·Д

Premium

Premium

Comfort

Переваги оснащення
· SwingDesign
· В будована ручка
· Універсальний монтаж завдяки передній
вентиляції
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

1 	Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

96

Завдяки тому, що утворення інею на бокових стінках та на заморожених продуктах скорочується,
Вам більше не потрібно розморожувати морозильну камеру. Система StopFrost запобігає утворенню
вакууму, і кришка скрині завжди легко відкривається.

Яскраве внутрішнє освітлення забезпечує прекрасну видимість продуктів, які зберігаються,
навіть в умовах поганого навколишнього освітлення. Запінений випаровувач розташований
упродовж внутрішньої стінки, завдяки цьому
мінімізується вібрація та забезпечується безшумна робота пристрою. На зовнішніх поверхнях пристрою не утворюється конденсат, а
гладкі зовнішні стінки легко чистити.

Всі функції керування і налаштування практично інтегровані в ергономічну ручку
морозильної скрині. Після повної заморозки продуктів функція SuperFrost автоматично вимикається і прилад повертається до
стандартної роботи.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
97

Морозильні скрині

165

137

129

100

76

GT 6122

GT 4932

GT 4232

GT 3032

GT 2122

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 388 / 1,062 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 572 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)

Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 273 / 0,747 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 445 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)

Призначений для роботи при температурах навколишнього середовища не нижче -15 °С

Призначений для роботи при температурах навколишнього середовища не нижче -15 °С

Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 91,5 / 165,3 / 80,9

Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 91,5 / 137,8 / 80,9

Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 247 / 0,675 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 380 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий

Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 209 / 0,570 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 284 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 219 / 0,598 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 193 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий

Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 91,5 / 129,4 / 76

Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 91,5 / 100,4 / 76

Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 91,5 / 75,9 / 76

Керування
· Е лектронне кнопкове управління в ручці ларя
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за
часом
·С
 игналізація несправності: оптична

Керування
· Е лектронне кнопкове управління в ручці ларя
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за
часом
·С
 игналізація несправності: оптична

Керування
· Е лектронне кнопкове управління в ручці ларя
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за
часом
· Сигналізація несправності: оптична

Морозильна камера 4
· К онденсатор працює з мінімальним рівнем
вібрації і шуму так як прихований в корпусі під
шаром піни
·С
 вітлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
64 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 29 кг
· В ідведення талої води
· З німну розділювальну панель можна
використовувати як лоток при розморожуванні
· 2 підвісні кошики в комплекті, 8 додатково
(на замовлення)

Морозильна камера 4
· К онденсатор працює з мінімальним рівнем
вібрації і шуму так як прихований в корпусі під
шаром піни
·С
 вітлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
54 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 27 кг
· В ідведення талої води
· З німну розділювальну панель можна
використовувати як лоток при розморожуванні
· 2 підвісні кошики в комплекті, 5 додатково
(на замовлення)

Морозильна камера 4
· Конденсатор працює з мінімальним рівнем
вібрації і шуму так як прихований в корпусі під
шаром піни
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
36 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 20 кг
· Відведення талої води
· Знімну розділювальну панель можна
використовувати як лоток при розморожуванні
· 1 підвісні кошик в комплекті, 3 додатково
(на замовлення)

Переваги оснащення
· SwingDesign
· Е ргономічна ручка морозильної скрині

Переваги оснащення
· SwingDesign
· Е ргономічна ручка морозильної скрині

Comfort

Comfort

Керування
· Е лектронне кнопкове управління в ручці ларя
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична

Керування
· Е лектронне кнопкове управління в ручці ларя
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична

Морозильна камера 4
· Конденсатор працює з мінімальним рівнем вібрації і шуму так як
прихований в корпусі під шаром піни
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 59 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 33 кг
· Відведення талої води
· Знімну розділювальну панель можна використовувати як лоток при
розморожуванні
· 3 підвісні кошики в комплекті, 13 додатково (на замовлення)

Морозильна камера 4
· Конденсатор працює з мінімальним рівнем вібрації і шуму так як
прихований в корпусі під шаром піни
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 66 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 31 кг
· Відведення талої води
· Знімну розділювальну панель можна використовувати як лоток при
розморожуванні
· 2 підвісні кошики в комплекті, 11 додатково (на замовлення)

Переваги оснащення
· SwingDesign
· Ергономічна ручка морозильної скрині

Переваги оснащення
· SwingDesign
· Ергономічна ручка морозильної скрині

Comfort

Comfort

Comfort

Переваги оснащення
· SwingDesign
· Ергономічна ручка морозильної скрині

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Side
by
Side

Холодильники відмінно поєднуються з іншими холодильниками, морозильними і винними шафами, для створення індивідуальних центрів зберігання
продуктів. Наприклад: холодильник з камерою BioFresh (IKB 3560) і морозильна шафа (SIGN 3576).
Для детальної інформації про концепцію Side-by-Side дивіться сторінку
112 – 113.
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Як правильно вибрати вбудовану модель

Наш модельний ряд
Універсальні моделі холодильних та морозильних
шаф, які вбудовуються у нішу
На вбудовані холодильні та морозильні шафи можна
легко прикріпити фасади кухонного гарнітуру, завдяки
чому пристрій легко інтегрується у загальний дизайн кухні.
Існує два різних способи кріплення фасаду кухонного
гарнітуру на двері пристрою:
Жорстке кріплення фасаду (1)

1

2

Жорстке кріплення передбачає монтаж фасаду кухонного гарнітуру безпосередньо на двері пристрою.
Ковзне кріплення фасаду (2)
Ковзне кріплення передбачає монтаж двері ніши кухонного гарнітуру на двері пристрою за допомогою телескопічних направляючих. При відкриванні та закриванні двері
пристрою, дверцята ніши кухонного гарнітуру ковзають
по направляючим.
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Центри свіжості

IK 3520

122

140

178

88

с. 125

Холодильники-морозильники

с. 128

Холодильники

с. 146

с. 151

Морозильні шафи

с. 162

с. 163

с. 153

с. 154
с. 163

Універсальні моделі, які вбудовуються під стільницю
Вбудовування холодильних та морозильних шаф під
стільницю та прикріплення до них фасадів кухонного гарнітуру дозволяє привнести гармонію у загальний
інтер’єр кухні. Завдяки жорсткому кріпленню фасаду,
двері кухонного гарнітуру та двері пристрою жорстко
прікріплені одна до одної. Вентиляція здійснюється через
цоколь. За допомогою цокольної панелі Vario можна
підігнати висоту та глибину техніки під розміри ніши.

82
–
87

ECBN 6156
Холодильники

с. 166

Морозильні шафи

с. 169
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Свіжість має ім’я:
BioFresh
За допомогою технології BioFresh продукти залишаються
свіжими значно довше. При зберіганні при температурі біля
0 °C та відповідному рівню вологості більшість продуктів
зберігають такі поживні речовини, як вітаміни та мінерали,
значно довше, ніж у звичайному холодильному відділенні.
Значно довший термін зберігання
Низький рівень вологості у контейнері
DrySafe ідеально підходить для зберігання м’яса, риби та молочних продуктів.
Фрукти та овочі, які зберігаються без
пакування, утримують ще більше природної вологості у контейнері Fruit &
Vegetable і залишаються свіжими довше.
Цього можна досягти завдяки можливості
встановити високий рівень вологості
у контейнері. Та чим вища вологість у
середовищі для зберігання, тим менше
вологи втрачає їжа. І саме це зберігає
фрукти та овочі свіжими та хрумкими.
Якщо обрати режим низької вологості,
то ємність Fruit & Vegetable також може
використовуватися як додатковий
DrySafe.

З турботою про навколишнє
середовище: скорочуємо
використання пакування
Кожного дня виробляється занадто
велика кількість пластикового пакування,
яке згодом стане сміттям, що завдасть
невиправної шкоди навколишньому
середовищу. І це ще одна безперечна
перевага зони BioFresh та Fruit &
Vegetable: тут фрукти та овочі краще
зберігаються без пакування, залишаючись свіжими набагато довше. Це
означає, що тепер вас ніщо не зупинить
від покупок на фермерських ринках, де
продукти продаються без індивідуальних
пакувань. Крім того, ви можете відмовитися від індивідуальних поліетиленових
пакетів у супермаркетах. Практичний
аксесуар FlexSystem (залежно від
моделі) допоможе акуратно організувати різні фрукти та овочі.
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Максимально
зручний інтер'єр
Інтер'єр приладів Liebherr розроблений так, щоб доставляти
максимум зручності при використанні. Наприклад, внутрішні
стінки гладкі, з мінімальною кількістю виступів, це спрощує
процес чищення. Підтримуючі колони ліворуч та праворуч
дозволяють зручно змінювати розташування полиць, налаштовуючи їх під конкретні потреби. У деяких моделях серії
Premium є контейнер VarioSafe, він ідеально справляється зі
зберіганням невеликих предметів.
Два знімних контейнера VarioBox,
які розташовані на двері, полегшують
сортування та зберігання невеликих
продуктів.

Одну половинку складної полиці можна
встановити під іншою, що дозволить
спростити умови зберігання продуктів та
розмістити високі контейнери, каструлі
або банки.

Дверні полиці преміум-якості серії
GlassLine виконані з нержавіючої сталі 
і матового загартованого скла.
Полиці можна регулювати за висотою,
виходячи з індивідуальних потреб.
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Центри свіжості
Багато вбудованих приладів Liebherr можуть розташовуватися
поруч один з одним або поверх один одного. Це дає змогу
створити власну комбінацію і підібрати центр свіжості для зберігання продуктів та напоїв, який складається з холодильників,
морозильних камер та винних шаф. Усі пристрої, позначені
«Side-by-Side», виступають як відправна точка для можливих
комбінацій з метою оптимізації ваших особистих вимог до
зберігання та досконалим поєднанням з вашим кухонним простором.
Все це дозволяє насолоджуватися перевагами технологій
Liebherr в одному місці: BioFresh – для для тривалого зберігання свіжих продуктів, ідеальна температура і вологість
для вишуканих вин, велике основне відділення холодильної
камери і зручність технології NoFrost в морозильній камері.

Індивідуально комбінуйте та підбирайте центри свіжості для зберігання продуктів
і напоїв: холодильник (IKP 1660), морозильник з NoFrost (IGN 1664), винна шафа
(EWTgb 1683) та BioFresh-камера (SIBP 1650).
Більш детальну інформацію про концепцію «Side-by-Side» див. на сторінках
112 – 113.
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Концепція Side-by-Side

Створення індивідуальної системи
зберігання продуктів харчування

Підігрів бокових стінок з двох сторін
Бокові стінки з підігрівом дозволяють морозильним камерам SIGN (висота ніші: 140 см і 178 см) розташовуватися абсолютно з будь-якого боку від техніки різної висоти.

SUIB 1550
SUIGN 1554
SUIG 1514

Техніка Liebherr, яка призначена для установки в форматі Side-by-Side, оснащена
інтегрованою системою підігріву в стелі
та/або бічних стінках. Нагрівання запобігає утворенню конденсату між приладами, що діють при температурі 0 °C та нижче – особливо, якщо є велика різниця температур, як наприклад
між морозильною камерою та холодильником. Різноманітні прилади Liebherr відмінно комбінуються для створення
систем зберігання продуктів (як по горизонталі так і по вертикалі), при цьому техніка і меблі повністю захищені від
утворення конденсату.

SIGN 2756

SIGN 3556
SIGN 3576

Side
by
Side

до

до

Можливі варіанти комбінації:
BioFresh холодильник IKB 3560 +
Морозильна шафа SIGN 3576 +
Винна шафа EWTdf 3553

Морозильні камери з підігрівом стелі
Це дозволяє морозильним камерам (висота ніші: 88 см)
бути вертикально поєднаними з холодильником або ша
фою для вина будь-якої висоти.

Підігрів стелі та бокових стінок
IGS 1624
IGN 1664

Все це дозволяє вертикально комбінувати BioFresh-камеру
SIBP 1650 з пристроєм будь-якої висоти. З обох сторін
можливі будь-які комбінації з приладами до 178 см.
SIBP 1650

до

Можливі варіанти комбінації:
Холодильна камера IKB 2720 +
Морозильна камера IGN 1664

112

до

Можливі варіанти комбінації:
Холодильна камера IKP 1660 +
Винна шафа EWTdf 1653 +
Морозильна камера IGN 1664 +
BioFresh-камера SIBP 1650
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Холодильники-морозильники,
які вбудовуються

ICBN 3376

Холодильники-морозильники, які вбудовуються

Комбіновані холодильники-
морозильники
Завдяки широкому асортименту вбудованих приладів, Liebherr може запропонувати ідеальне рішення відповідно до ваших потреб та вимог. Якщо ви шукаєте новий
холодильник-морозильник, ви можете обрати пристрій з такими інноваційними технологіями, як BioFresh та BioCool, або NoFrost і SmartFrost. Визначившись з основним
набором функцій, можна переходити до вибору розміру пристрою і бажаної конфігурації.

Свіжі продукти – запорука здорового харчування. Секція BioFresh, яка розташована на телескопічних направляючих, гарантує ідеальне середовище для
збереження істинної свіжості. Температура трохи вище 0 °C і оптимальний
рівень вологості допомагають зберегти свіжість, зовнішній вигляд і корисні
властивості фруктів, овочів, риби і м’яса до 3 разів довше, ніж у звичайному
холодильнику.
BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти
залишалися свіжими якомога довше. Контейнер дуже зручно використовувати,
він надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються.

с. 124

с. 129

с. 131

с. 133

За допомогою вентилятора система NoFrost, забезпечує швидку заморозку
без утворення льоду і інею. Застосування NoFrost дозволяє значно збільшити
корисний внутрішній об’єм морозильної камери, і забути про розморожування.

Завдяки системі SmartFrost значно знижується утворення інею в морозильній
камері і на продуктах. Тому процес розморожування стає рідким явищем.
Внутрішні стінки морозильної камери дуже гладкі і легко миються.
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Якість в кожній деталі

Відмінними рисами елементів інтер’єру
GlassLine є неперевершений стиль і висока
якість виконання. Надміцні полиці виготовлені із загартованого скла. Секційні скляні
полиці можуть розташовуватися в залежності від індивідуальних потреб.

Елегантна система MagicEye з інноваційним,
зручним сенсорним управлінням, гарантує
що температура в холодильній і морозильній
камерах, буде точно відповідати показнику
дисплея. Керування всіма функціями відбувається просто і зручно з допомогою дотику
пальця.

BioFresh гарантує ідеальну температуру для більш тривалої свіжості. При температурі трохи більше ніж 0 °С
і з ідеальною вологістю продукти зберігатимуть апетитний вигляд та корисні вітаміни та мінерали значно
довше, ніж у звичайному холодильному відділенні. Контейнер DrySafe ідеально підходить для зберігання
м’яса, риби та молочних продуктів. Високий рівень вологості у контейнері Fruit & Vegetable допоможе
перешкодити висиханню фруктів та овочів, та значно збільшить строк їх зберігання. Якщо встановити мінімальний рівень вологості, то контейнер Fruit & Vegetable можна трансформувати у додатковий DrySafe.

Концепція «Side-by-Side» дає змогу розташувати холодильники, морозильні камери та
шафи для вина за вашим особистим вибором. Спеціальна технологія контролю середовища між приладами з великими відмінностями в температурі дозволяє створювати
будь-які комбінації.
Більш детальна інформація на сторінках
112 – 113.

Потужна система PowerCooling забезпечує
швидке охолодження свіжих продуктів і підтримання рівномірної температури усередині
холодильної камери. Вугільний фільтр FreshAir
встановлений в вентилятор PowerCooling
очищає циркулююче повітря і швидко усуває
сторонні запахи. А коли настане час замінити
фільтр, на панелі управління загориться спеціальний індикатор.

Дізнайтеся більше про BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Точний і незалежний контроль температури в
холодильній і морозильній камерах забезпечує
технологія DuoCooling: два окремі к онтури
охолодження. Не відбувається обмін повітря між
камерами, запахи не змішуються, продукти не
висихають і не обвітрюються. Ще одна перевага
DuoCooling: холодильна камера може бути
вимкнена, поки морозильна камера продовжуватиме працювати. Це може бути корисним,
наприклад, під час відпустки.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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Якість в кожній деталі

Стильна масельничка зручна у використанні, її легко тримати і відкривати все
однією рукою. Масельничка виконана з
міцного пластику, її можна мити в посудомийній машині, вона ідеально поєднується
з будь-яким пристроєм Liebherr.

Світлодіоди відрізняються енергоефективністю, тривалим терміном роботи і забезпечують рівномірне висвітлення всього внутрішнього простору холодильної камери.
При роботі діодів виділяється мінімум тепла,
що позитивно впливає на умови зберігання
продуктів.

За допомогою вентилятора система NoFrost,
забезпечує швидку заморозку без утворення
льоду і інею. Застосування NoFrost дозволяє
значно збільшити корисний внутрішній об’єм
морозильної камери, і безпечно зберігати продукти протягом тривалого терміну.
Дізнайтеся більше про NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Система зберігання подвійного призначення: скляна полиця і полиця для пляшок. Полиці зручно
зберігаються одна під іншою, якщо не використовуються. При використанні полиці для пляшок необхідно
дверний кошик підняти вище для зберігання високих пляшок.

Контейнер BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти залишалися свіжими якомога довше.
Контейнер розташований на коліщатках,
тому його дуже зручно висувати і використовувати. Крім того BioCool-Box надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються.
Рівень вологості регулюється за допомогою
повзунка.

Інтуїтивно зрозуміла система управління
Comfort дозволяє точно підтримувати
температуру на обраному рівні. Настройки
зручно зробити за допомогою кнопок.
Встановлена температура відображається
на РК-дисплеї MagicEye.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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Якість в кожній деталі

Практична система FlexSystem для контейнерів BioFresh та BioCool забезпечує зручну і
організовану систему зберігання продуктів.
Наприклад, фрукти та овочі можуть бути чітко
відокремлені, або продукти можуть зберігатися відповідно до їх термінів використання.
Всі компоненти системи FlexSystem легко
чистяться, їх можна мити в посудомийній машині.

Вбудований механізм SoftSystem забезпечує плавне закриття дверей, навіть при
заповнених дверних полицях, запобігаючи
падінню пляшок або їжі. Крім того, двері
закриваються автоматично якщо кут відкриття становить менше 30°.

Універсальна полиця для яєць завдяки своїй
конструкції здатна вмістити до 20 курячих
або 28 перепелиних яєць. Щоб продовжити
термін їх зберігання, ми рекомендуємо
зберігати яйця гострим кінцем вниз, або
помістити їх в контейнер BioFresh (з низьким
рівнем вологості).

Великий лоток для льоду легко заповнити
водою завдяки зручному отвору з клапаном. Кришка лотка щільно закривається,
щоб уникнути розлиття води.

Автоматичний генератор льоду IceMaker забезпечує високоякісні кубики. Для зберігання готового льоду
призначено 2 контейнера в морозильній камері. Такого запасу буде досить навіть для самої масштабної
вечірки. Якщо якість водопровідної води не дуже висока, або немає можливості підключення до водопроводу, то варто звернути увагу на моделі з резервуаром для води. Наприклад, комбінований холодильник
ICN 3386 обладнаний генератором льоду, подача води в який здійснюється з резервуара в холодильній
камері. Ємність резервуара: 1,2 літра.

Контейнери BioFresh з системою доводчиків SoftTelescopic забезпечують максимально зручне використання і м’яке закриття.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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91

203

ECBN 6256
PremiumPlus

ECBN 6256

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 322 / 0,881 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 471 л (Холодильник: 357 л у тому числі відділення BioFresh: 68 л / Морозильна камера: 114 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 - 207,2 / 91,5 / мін. 62,5
Розміри ніші для монтажу доступні в інструкції по встановленню

Керування
·M
 agicEye за дверима, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична

Світлодіоди відрізняються енергоефективністю, тривалим терміном роботи і забезпечують рівномірне освітлення всього внутрішнього
простору холодильної камери. При роботі
діодів виділяється мінімум тепла, що позитивно
впливає на умови зберігання продуктів.
Освітлення інтегровано в корпус пристрою так,
щоб максимізувати корисний простір.

Універсальна полиця для пляшок є інноваційною у всіх Premium моделях BioFresh.
Полиця над зоною BioFresh виконує 2 функції:полиця для пляшок або скляна полиця
для продуктів.

Холодильна камера і секція BioFresh
· PowerCooling
·П
 олиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine
·П
 олиці для пляшок подвійного призначення
·С
 вітлодіодні колони з двох сторін і верхнє світлодіодне освітлення
·С
 вітлодіодне освітлення секції BioFresh
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних направляючих, 2 з них можуть
використовуватися як в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
· 2 ящики на телескопічних направляючих з самозакривні
·Л
 ьодогенератор IceMaker з підключенням до стаціонарного водопостачання
(3/4")
·П
 родуктивність льодогенератора, за 24 г: 1,3 кг
· З апас льоду: 2,7 кг
·С
 вітлодіодне освітлення
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії: 40 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 11 кг
Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки передні і задні
·С
 торона відкриття дверей не змінюється
· З мінні ущільнення дверей

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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91

203

ECBN 6156

ECBN 5066

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 410 / 1,121 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 471 л (Холодильник: 357 л у тому числі відділення
BioFresh: 68 л / Морозильна камера: 114 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 - 207,2 / 91,5 / мін. 62,5
Розміри ніші для монтажу доступні в інструкції по встановленню

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 287 / 0,785 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 379 л (Холодильник: 276 л у тому числі відділення
BioFresh: 57 л / Морозильна камера: 103 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 - 207,2 / 76,2 / мін. 61
Розміри ніші для монтажу доступні в інструкції по встановленню

PremiumPlus

ECBN 5066

Керування
·M
 agicEye за дверима, сенсорна
електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності:
оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей:
акустична

IceMaker, підключений до водопроводу,
забезпечує високоякісні кубики льоду.
Генератор льоду автоматично поповнює
запаси льоду при необхідності.

Два ящики морозильної камери монтуються
на високоякісних телескопічних рейках,
їх можна легко висунути, це забезпечує ідеальний огляд продуктів, які зберігаються.
Ящики пропонують достатньо місця для зберігання. Завдяки своєму дизайну їх легко витягувати і чистити.

76

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
·П
 олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 3 полиці серії GlassLine
·П
 олиці для пляшок подвійного
призначення
·С
 вітлодіодні колони з двох сторін
і верхнє світлодіодне освітлення
·С
 вітлодіодне освітлення секції
BioFresh
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних
направляючих, 2 з них можуть
використовуватися як в режимі
HydroSafe, так і в режимі DrySafe

203

PremiumPlus

Морозильна камера 4
· 2 ящики на телескопічних
направляючих з самозакривні
· Льодогенератор IceMaker з
підключенням до стаціонарного
водопостачання (3/4")
· Продуктивність льодогенератора,
за 24 г: 1,3 кг
· З апас льоду: 2,7 кг
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 40 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
11 кг
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки
передні і задні
· ECBN 6156 001: праві фіксовані двері
· ECBN 6156 617: ліві фіксовані двері
· Змінні ущільнення дверей

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична
Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, лоток для
яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· Світлодіодні колони з двох сторін
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних
направляючих, 2 з них можуть
використовуватися як в режимі
HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
· 2 ящики на телескопічних
направляючих з самозакривні
·Л
 ьодогенератор IceMaker з
підключенням до стаціонарного
водопостачання (3/4")
·П
 родуктивність льодогенератора,
за 24 г: 1,0 кг
· З апас льоду: 2,7 кг
·С
 вітлодіодне освітлення
· Ч ас зберігання при відключенні
електроенергії: 30 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
12 кг
Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки
передні і задні
· ECBN 5066 001: праві фіксовані двері
· ECBN 5066 617: ліві фіксовані двері
· З мінні ущільнення дверей

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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178

178

178

178

ICBN 3386

ICBN 3376

ICBN 3324

ICBP 3266

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 232 / 0,633 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 233 л (Холодильник: 176 л у тому числі відділення
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 236 / 0,644 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 238 л (Холодильник: 176 л у тому числі відділення
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 62 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 235 / 0,643 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 237 л (Холодильник: 175 л у тому числі відділення
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 62 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: K
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 162 / 0,442 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 261 л (Холодильник: 204 л у тому числі відділення
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове
управління
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
·С
 игналізація несправності:
оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей:
акустична

Premium

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, пересувний
VarioBox, розсувний лоток для яєць,
маслянка
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· Світлодіодні колони з двох сторін
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh

Premium

· 2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 1 з
них можуть використовуватися як
в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так
і в режимі DrySafe, 1 FlexSystem
Морозильна камера 4
· 4 ящики, з них 1 на коліщатках,
VarioSpace
· Льодогенератор IceMaker з
підключенням до стаціонарного
водопостачання (3/4")
· П родуктивність льодогенератора,
за 24 г: 0,8 кг
· З апас льоду: 1,0 кг
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 14 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
10 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, пересувний
VarioBox, розсувний лоток для яєць,
маслянка
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· Світлодіодні колони з двох сторін
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh

Comfort

· 2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 1 з
них можуть використовуватися як
в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так
і в режимі DrySafe, 1 FlexSystem
Морозильна камера 4
· 3 ящики, з них 2 на коліщатках,
VarioSpace
·Л
 оток для льоду з кришкою
·С
 вітлодіодне освітлення
· Ч ас зберігання при відключенні
електроенергії: 15 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
10 кг
· 2 акумулятори холоду
·П
 олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки
передні
 вері можна перенавесіть
·Д

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, розсувний
лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
·С
 вітлодіодне освітлення
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних
направляючих, 1 з них можуть
використовуватися як в режимі
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі
DrySafe

Premium

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 15 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
10 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична
Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, пересувний
VarioBox, розсувний лоток для яєць,
маслянка
· 4 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· VarioSafe
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· Світлодіодні колони з двох сторін
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh

· 2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 1 з
них можуть використовуватися як
в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так
і в режимі DrySafe, 1 FlexSystem
Морозильна камера 4
· 2 ящики, з них 1 на коліщатках,
VarioSpace
· Л оток для льоду з кришкою
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 27 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
10 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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178

178

178

178

ICBS 3324

ICBS 3224

ICN 3386

ICN 3376

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 240 / 0,655 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 255 л (Холодильник: 175 л у тому числі відділення
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 80 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 232 / 0,635 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 261 л (Холодильник: 204 л у тому числі відділення
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 225 / 0,615 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 248 л (Холодильник: 191 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 230 / 0,628 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 255 л (Холодильник: 193 л / Морозильна камера: 62 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове
управління
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове
управління
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, сенсорна
електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності:
оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей:
акустична

Comfort

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, розсувний
лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· Світлодіодне освітлення
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних
направляючих, 1 з них можуть
використовуватися як в режимі
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі
DrySafe

Comfort

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 22 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
11 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, розсувний
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· Світлодіодне освітлення
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних
направляючих, 1 з них можуть
використовуватися як в режимі
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі
DrySafe

Premium

Морозильна камера 4
· 2 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду з кришкою
· Ч ас зберігання при відключенні
електроенергії: 22 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
10 кг
·П
 олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки
передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Холодильна камера
і секція BioCool
· PowerCooling
·П
 олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, пересувний
VarioBox, розсувний лоток для яєць,
маслянка
· 5 полиць серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· VarioSafe
 вітлодіодні колони з лівої сторони
·С
· 1 контейнер BioCool на
телескопічних направляючих
світлодіодне освітлення

Premium

Морозильна камера 4
· 4 ящики, з них 1 на коліщатках,
VarioSpace
· IceMaker з баком для води
· Продуктивність льодогенератора,
за 24 г: 0,8 кг
· З апас льоду: 1,0 кг
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 14 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
10 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної та морозильної
камер
· А втоматична функція SuperCool
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
· Сигналізація несправності:
оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична
Холодильна камера
і секція BioCool
· PowerCooling
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, пересувний
VarioBox, розсувний лоток для яєць,
маслянка
· 5 полиць серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· VarioSafe
· Світлодіодні колони з лівої сторони
· 1 контейнер BioCool на
телескопічних направляючих
світлодіодне освітлення

Морозильна камера 4
· 3 ящики, з них 2 на коліщатках,
VarioSpace
· Л оток для льоду з кришкою
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 15 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
10 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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178

ICS 3334

ICS 3234

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 235 / 0,642 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 274 л (Холодильник: 194 л / Морозильна камера: 80 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 228 / 0,622 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 281 л (Холодильник: 224 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична

Холодильна камера і секція BioCool
· PowerCooling
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·С
 вітлодіодне освітлення
· 1 контейнер BioCool на коліщатках

Холодильна камера і секція BioCool
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 6 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· Світлодіодне освітлення
· 1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду з кришкою
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 14 кг
·П
 олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 2 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 10 кг
· П олиці із загартованого скла

Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Comfort

ICS 3334

178

Comfort

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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178

178

178

178

ICUNS 3324

ICUS 3324

ICUS 3224

ICP 3334

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 230 / 0,630 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 256 л (Холодильник: 194 л / Морозильна камера: 62 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 224 / 0,611 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 274 л (Холодильник: 194 л / Морозильна камера: 80 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 217 / 0,593 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 281 л (Холодильник: 224 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: K
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 125 / 0,342 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 274 л (Холодильник: 194 л / Морозильна камера: 80 л)
Рівень шуму: 31 дБА Silent
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури для холодильної камери
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури для холодильної камери
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури для холодильної камери
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична

Холодильна камера і секція BioCool
· PowerCooling
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
·С
 вітлодіодне освітлення
· 1 контейнер BioCool на коліщатках

Холодильна камера і секція BioCool
· PowerCooling
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 5 полиць серії GlassLine
·С
 вітлодіодне освітлення
· 1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 6 кг
·П
 олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 2 ящики, VarioSpace
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 6 кг
·П
 олиці із загартованого скла

Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Comfort

Холодильна камера і секція BioCool
· PowerCooling
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·С
 вітлодіодне освітлення
· 1 контейнер BioCool на коліщатках
Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
·Л
 оток для льоду з кришкою
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії: 15 год
 отужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·П
·П
 олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Comfort

Comfort

Comfort

Холодильна камера і секція BioCool
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· Світлодіодне освітлення
· 1 контейнер BioCool на коліщатках
Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 23 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 14 кг
· П олиці із загартованого скла
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

134

135

Холодильники,
які вбудовуються

IKB 3560

Side
by
Side

Холодильники відмінно поєднуються з іншими холодильниками, морозильними і винними
шафами, для створення індивідуальних центрів зберігання продуктів. Наприклад: холодильник з камерою BioFresh (IKB 3560) і морозильна шафа (SIGN 3576).
Для детальної інформації про концепцію Side-by-Side дивіться сторінку 112 – 113.

Холодильники, які вбудовуються

Однокамерні холодильники
Однокамерні холодильники Liebherr відрізняються вражаючими технологіями
збереження свіжості. Діапазон від моделей з класичним овочевим відділенням,
до моделей BioCool з регульованою вологістю, а також прилади BioFresh,
що забезпечують найдовшу тривалість свіжості. Незалежно від того, що ви шукаєте,
ви обов'язково знайдете саме той холодильник, який відповідає вашим потребам
та вимогам.

Свіжі продукти – запорука здорового харчування. Секція BioFresh, яка розташована на телескопічних направляючих, гарантує ідеальне середовище для збереження істинної свіжості. Температура трохи вище 0 °C і оптимальний рівень
вологості допомагають зберегти свіжість, зовнішній вигляд і корисні властивості
фруктів, овочів, риби і м’яса до 3 разів довше, ніж у звичайному холодильнику.
с. 146

BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти залишалися свіжими якомога довше. Контейнер дуже зручно використовувати, він
надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються.

с. 150
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Холодильники, які вбудовуються

Якість в кожній деталі

Елегантна система управління Premium гарантує точне збереження заданої температури. Усіма функціями можна легко і зручно керувати, обережно натискаючи сенсорний інтерфейс. Встановлена температура відображається на РК-дисплеї MagicEye.

Високопродуктивна система PowerCooling
гарантує швидке охолодження свіжих продуктів і рівномірний розподіл температури
всередині камери. Дверний контакт вимикає
вентилятор при відкритті дверей.

Деякі моделі преміум-класу з BioFresh оснащені контейнером VarioSafe, що дає змогу
організувати зручне зберігання невеликих
продуктів. Положення контейнера за висотою усередині холодильної камери легко
регулюється.

BioFresh гарантує ідеальну температуру для більш тривалої свіжості. При температурі трохи більше ніж 0 °С
і з ідеальною вологістю продукти зберігатимуть апетитний вигляд та корисні вітаміни та мінерали значно
довше, ніж у звичайному холодильному відділенні. Контейнер DrySafe ідеально підходить для зберігання
м’яса, риби та молочних продуктів. Високий рівень вологості у контейнері Fruit & Vegetable допоможе
перешкодити висиханню фруктів та овочів, та значно збільшить строк їх зберігання. Якщо встановити мінімальний рівень вологості, то контейнер Fruit & Vegetable можна трансформувати у додатковий DrySafe.
Для отримання додаткової інформації про BioFresh, будь ласка, відвідайте:
biofresh.liebherr.com

Концепція «Side-by-Side» дає змогу розташувати холодильники, морозильні камери та
шафи для вина за вашим особистим вибором.
Спеціальна технологія контролю середовища
між приладами з великими відмінностями в
температурі дозволяє створювати будь-які
комбінації.
Більш детальна інформація на сторінках
112 – 113.

Стильна масельничка зручна у використанні, її легко тримати і відкривати все однією
рукою. Масельничка виконана з міцного
пластику, її можна мити в посудомийній
машині, вона ідеально поєднується з будьяким пристроєм Liebherr.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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Якість в кожній деталі

Практична система FlexSystem для контейнерів BioFresh та BioCool забезпечує зручну і організовану
систему зберігання продуктів. Наприклад, фрукти та овочі можуть бути чітко відокремлені, або продукти
можуть зберігатися відповідно до їх термінів використання. Всі компоненти системи FlexSystem легко
чистяться, їх можна мити в посудомийній машині.

Контейнери BioFresh з системою доводчиків SoftTelescopic забезпечують максимально зручне використання і м’яке закриття.

Два знімних контейнера VarioBox, які розташовані на двері, полегшують сортування та зберігання
невеликих продуктів. Спеціальний механізм фіксує контейнери при витяганні і запобігає можливість їх
падіння.

Механізм SoftSystem інтегрований в нижню
частину дверей і забезпечує плавне і м'яке
закриття навіть при повному навантаженні
дверних полиць. Двері автоматично закриваються, при досягненні кута в 30°.

Універсальна полиця для яєць завдяки
своїй конструкції здатна вмістити до 20
курячих або 28 перепелиних яєць. Щоб
продовжити термін їх зберігання, ми рекомендуємо зберігати яйця гострим кінцем
вниз, або помістити їх в контейнер BioFresh
(з низьким рівнем вологості).

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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Якість в кожній деталі

Інтуїтивно зрозуміла система управління
Comfort дозволяє точно підтримувати температуру на обраному рівні. Настройки
зручно зробити за допомогою кнопок.
Встановлена температура відображається
на РК-дисплеї MagicEye.

Світлодіоди відрізняються енергоефективністю, тривалим терміном роботи і забезпечують рівномірне висвітлення всього внутрішнього простору холодильної камери.
При роботі діодів виділяється мінімум тепла,
що позитивно впливає на умови зберігання
продуктів.

Свіжа їжа і продукти можуть бути якісно
заморожені і довго зберігатися в морозильному відділені, яке марковане чотирма
зірочками. Знімну полицю можна використовувати для зручного поділу морозильного
відділення на дві секції.

Контейнер BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти залишалися свіжими
якомога довше. Контейнер розташований на коліщатках, тому його дуже зручно висувати і використовувати. Крім того BioCool-Box надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються. Рівень вологості регулюється за допомогою повзунка.

Система зберігання подвійного призначення: скляна полиця і полиця для пляшок. Полиці зручно
зберігаються одна під іншою, якщо не використовуються. При використанні полиці для пляшок необхідно
дверний кошик підняти вище для зберігання високих пляшок.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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178

178

178

178

IKB 3564

IKB 3560

IKB 3524

IKB 3520

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 230 / 0,630 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 284 л (Холодильник: 257 л у тому числі відділення
BioFresh: 90 л / Морозильна камера: 27 л)
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 133 / 0,363 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 301 л (Холодильник: 301 л у тому числі відділення
BioFresh: 90 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 230 / 0,630 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 284 л (Холодильник: 257 л у тому числі відділення
BioFresh: 90 л / Морозильна камера: 27 л)
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 133 / 0,363 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 301 л (Холодильник: 301 л у тому числі відділення
BioFresh: 90 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна
електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове
управління
·Ц
 ифровий індикатор температури
для холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool
·С
 игналізація відкритих дверей:
акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове
управління
· Ц ифровий індикатор температури
для холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool
· Сигналізація відкритих дверей:
акустична

Premium

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, пересувний
VarioBox, розсувний лоток для яєць,
маслянка
· 4 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· VarioSafe
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· Світлодіодні колони з двох сторін
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh
· 3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з
них можуть використовуватися як
в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так
і в режимі DrySafe, 1 FlexSystem

Premium

Морозильна камера 4
· Л оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 17 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
2 кг
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
· П олиця серії Premium GlassLine з
тримачем для пляшок, пересувний
VarioBox, розсувний лоток для яєць,
маслянка
· 6 полиць серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· VarioSafe
· П олиця для пляшок подвійного
призначення
· Світлодіодні колони з двох сторін
· Світлодіодне освітлення секції
BioFresh
· 3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з
них можуть використовуватися як
в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так
і в режимі DrySafe, 1 FlexSystem

Comfort

Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки
передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, розсувний
лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
·С
 вітлодіодне освітлення
· 3 BioFresh-Safe на телескопічних
направляючих, 2 з них можуть
використовуватися як в режимі
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі
DrySafe

Comfort

Морозильна камера 4
· Л оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні
електроенергії: 17 год
· Потужність заморожування, за 24 г:
2 кг
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки
передні
· Д вері можна перенавесіть

Холодильна камера
і секція BioFresh
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з
тримачем для пляшок, розсувний
лоток для яєць
· 6 полиць серії GlassLine, в тому
числі складних: 1
· Світлодіодне освітлення
· 3 BioFresh-Safe на телескопічних
направляючих, 2 з них можуть
використовуватися як в режимі
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі
DrySafe

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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178

178

IKF 3514

IKF 3510

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 214 / 0,584 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 306 л (Холодильник: 279 л / Морозильна камера: 27 л)
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: ST (+16°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 117 / 0,319 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 325 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Comfort

Comfort

IKF 3510
Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperCool

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperCool

Холодильна камера
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· Світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів на телескопічних направляючих
· 2 знімних контейнери для пляшок

Холодильна камера
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 6 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· Світлодіодне освітлення
· 2 ящики для фруктів і овочів на телескопічних направляючих
· Висувний ящик на телескопічних рейках
· 2 знімних контейнери для пляшок

Морозильна камера 4
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 17 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 2 кг
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Висувна полиця містить дві знімні корзини,
які пропонують багато місця для пляшок
(до 1,5 л.) та пакувань для напоїв з картону.
Вони оснащені ручкою для зручного транспортування та тримачем для пляшок для
надійного зберігання.

Замість кошиків для пляшок на висувну
полицю можна помістити стандартний пивний ящик. Телескопічні направляючі забезпечують зручний доступ до охолоджених
напоїв.

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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178

178

140

140

IK 3524

IK 3520

IKB 2720

IKB 2724

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 214 / 0,584 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 306 л (Холодильник: 279 л / Морозильна камера: 27 л)
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: ST (+16°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 117 / 0,319 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 325 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 125 / 0,340 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 231 л (Холодильник: 231 л у тому числі відділення
BioFresh: 59 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 202 / 0,552 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 216 л (Холодильник: 196 л у тому числі відділення
BioFresh: 59 л / Морозильна камера: 20 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури для холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperCool

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури для холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури для холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool
· Сигналізація відкритих дверей: акустична

Холодильна камера і секція BioCool
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· П олиця для пляшок
· Світлодіодне освітлення
· 2 контейнери BioCool на телескопічних направляючих

Холодильна камера і секція BioCool
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 7 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· П олиця для пляшок
· Світлодіодне освітлення
· 2 контейнери BioCool на телескопічних направляючих

Холодильна камера і секція BioFresh
· PowerCooling
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·С
 вітлодіодне освітлення
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних направляючих, 1 з них можуть
використовуватися як в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі DrySafe

Холодильна камера і секція BioFresh
· PowerCooling
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок,
розсувний лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· Світлодіодне освітлення
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних направляючих, 1 з них можуть
використовуватися як в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
· Л оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 17 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Морозильна камера 4
· Л оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 14 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Comfort

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Comfort

Comfort

Comfort

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Холодильники, які вбудовуються

140

140

122

122

122

IK 2764

IK 2760

IKB 2324

IKS 2334

IKS 2330

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 187 / 0,512 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 235 л (Холодильник: 215 л / Морозильна камера: 20 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: ST (+16°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 109 / 0,296 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 251 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 189 / 0,517 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 182 л
(Холодильник: 166 л у тому числі відділення
BioFresh: 59 л / Морозильна камера: 16 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 - 123,6 / 56 - 57 / мін. 55

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 174 / 0,476 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 201 л
(Холодильник: 185 л / Морозильна камера: 16 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: ST (+16°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 - 123,6 / 56 - 57 / мін. 55

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 105 / 0,286 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 217 л
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 - 123,6 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool
· Сигналізація відкритих дверей: акустична

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperCool
· Сигналізація відкритих дверей: акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури для
холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури для
холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperCool

Холодильна камера і секція BioCool
· П олиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, пересувний
VarioBox, розсувний лоток для яєць, маслянка
· 4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· VarioSafe
· П олиця для пляшок
· Світлодіодні колони з лівої сторони
· 1 контейнер BioCool на телескопічних направляючих світлодіодне
освітлення

Холодильна камера і секція BioCool
· PowerCooling
· П олиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, пересувний
VarioBox, розсувний лоток для яєць, маслянка
· 6 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· VarioSafe
· П олиця для пляшок
· Світлодіодні колони з лівої сторони
· 1 контейнер BioCool на телескопічних направляючих світлодіодне
освітлення

Холодильна камера і секція BioFresh
· PowerCooling
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для
пляшок, розсувний лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine
·С
 вітлодіодне освітлення
· 2 BioFresh-Safe на телескопічних направляючих,
1 з них можуть використовуватися як в режимі
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі DrySafe

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Морозильна камера 4
·Л
 оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
13 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Premium

Морозильна камера 4
· Л оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 14 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 2 кг
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Premium

Comfort

Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Comfort

Холодильна камера і секція BioCool
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для
пляшок, розсувний лоток для яєць
· 5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·С
 вітлодіодне освітлення
· 1 контейнер BioCool на коліщатках
Морозильна камера 4
·Л
 оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
13 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Comfort

Холодильна камера і секція BioCool
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для
пляшок, розсувний лоток для яєць
· 6 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· Світлодіодне освітлення
· 1 контейнер BioCool на коліщатках
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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BioFresh-камера

Система керування дозволяє встановити
у всіх ящиках BioFresh режим мінімальної
вологості для зберігання м'яса, рибі і молочних продуктів і режим максимальної вологості для фруктів та овочів.

SIBP 1650
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: K
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 73 / 0,198 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 84 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
Cекція BioFresh
· PowerCooling
· 4 BioFresh-Safe, з них 3 на коліщатках, 1 FlexSystem
· Може використовуватися як в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe
Переваги оснащення
· Підігрів стелі та бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Механізм SoftSystem забезпечує додаткову безпеку та зручність. SoftSystem забезпечує м'яке закриття дверей.

Side
by
Side

Концепція «Side-by-Side»: BioFresh-камера (SIBP 1650) внизу та холодильник
(IKP 1660) зверху.
Більш детальну інформацію про концепцію Side-by-Side див. на сторінках
112 – 113.

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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88

88

88

IKP 1660

IKS 1624

IKS 1620

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: K
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 65 / 0,177 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 151 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 147 / 0,401 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 134 л
(Холодильник: 118 л / Морозильна камера: 16 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: N (+16°C до +32°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 98 / 0,266 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 151 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·M
 agicEye за дверима, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperCool
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури для
холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperCool

Холодильна камера і секція BioCool
·П
 олиця серії Premium GlassLine з тримачем для
пляшок, пересувний VarioBox, розсувний лоток
для яєць, маслянка
· 4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·С
 вітлодіодні колони з лівої сторони
· 2 контейнери BioCool

Холодильна камера і секція BioCool
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для
пляшок, розсувний лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·С
 вітлодіодне освітлення
· 2 контейнери BioCool

Premium

Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Comfort

Морозильна камера 4
·Л
 оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
13 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Comfort

Холодильна камера і секція BioCool
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для
пляшок, розсувний лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
· Світлодіодне освітлення
· 2 контейнери BioCool
Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Концепція «Side-by-Side»: BioFresh-камера (SIBP 1650) внизу та холодильник
(IKP 1660) зверху.
Більш детальну інформацію про концепцію Side-by-Side див. на сторінках
112 – 113.

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Морозильні шафи,
які вбудовуються

Всі морозильні камери Liebherr з висотою ніші 140 і 178 см можуть бути чудово
поєднані з холодильниками та винними шафами в різних комбінаціях, для
створення центра свіжості.
SIGN 3576

Більш детальну інформацію про концепцію «Side-by-Side» див. на сторінках
112 – 113.

Морозильні шафи, які вбудовуються

Якість в кожній деталі

IceMaker з підключенням до водопроводу
забезпечує високоякісні кубики льоду.
Для зберігання готового льоду призначено
2 контейнера в морозильній камері. Такого
запасу буде досить навіть для самої масштабної вечірки. IceMaker автоматично
поповнює запаси льоду, але при необхідності його можна вимкнути.

Елегантна система управління Premium
гарантує точне збереження заданої температури. Усіма функціями можна легко і
зручно керувати, обережно натискаючи сенсорний дисплеї. Встановлена температура
відображається на LCD-дисплеї MagicEye.

Всі морозильні камери з NoFrost та
SmartFrost можуть похизуватися перевагами
технології VarioSpace. Всі ящики і скляні
полиці легко витягуються, завдяки чому утворюється єдиний внутрішній простір морозильної камери.

Механізм SoftSystem інтегрований в нижню
частину дверей і забезпечує плавне і м'яке
закриття навіть при повному навантаженні
дверних полиць. Двері автоматично закриваються, при досягненні кута в 30°.

Для зручності використання, навіть при максимальному навантаженні, ящики морозильної камери встановлюються на високоякісні телескопічні направляючі. Ящики надають досить корисного простору
для зберігання продуктів. Крім того їх легко витягувати і чистити.

За допомогою вентилятора система NoFrost,
забезпечує швидку заморозку без утворення
льоду і інею. Застосування NoFrost дозволяє
значно збільшити корисний внутрішній об’єм
морозильної камери, і безпечно зберігати
продукти протягом тривалого терміну.
Дізнайтеся більше про NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Концепція «Side-by-Side» дає змогу розташувати холодильники, морозильні камери та
шафи для вина за вашим особистим вибором.
Спеціальна технологія контролю середовища
між приладами з великими відмінностями в
температурі дозволяє створювати будь-які
комбінації.
Більш детальна інформація на сторінках
112 – 113.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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Морозильні шафи, які вбудовуються

SIGN 3576

SIGN 3556

SIGN 2756

IGN 1664

IGS 1624

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 241 / 0,660 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 209 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 244 / 0,668 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 213 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 207 / 0,567 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 157 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):
139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 159 / 0,435 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 84 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 159 / 0,434 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 100 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична

Керування
· MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost,
контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична

Морозильна камера 4
· 9 ящиків, 5 з яких на телескопічних направлючих, VarioSpace
· Льодогенератор IceMaker з підключенням до стаціонарного водопостачання
(3/4")
· Продуктивність льодогенератора, за 24 г: 0,8 кг
· З апас льоду: 1,5 кг
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 14 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 18 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 8 ящиків, 6 з яких на телескопічних направлючих, VarioSpace
· Л оток для льоду з кришкою
· Світлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 14 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 18 кг
· 2 акумулятори холоду
· П олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 6 ящиків, 4 з яких на телескопічних
направлючих, VarioSpace
·Л
 оток для льоду з кришкою
·С
 вітлодіодне освітлення
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
14 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 14 кг
· 2 акумулятори холоду
·П
 олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 4 ящики, з них 3 на коліщатках, VarioSpace
·Л
 оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
15 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 12 кг
· 2 акумулятори холоду
·П
 олиці із загартованого скла

Морозильна камера 4
· 4 ящики, VarioSpace
· Л оток для льоду з кришкою
· Час зберігання при відключенні електроенергії:
24 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 12 кг
· П олиці із загартованого скла

Premium

Переваги оснащення
· Підігрів бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Premium

Переваги оснащення
· Підігрів бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

Premium

Переваги оснащення
·П
 ідігрів бокових стінок для застосування
в концепції «Side-by-Side»
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Premium

Переваги оснащення
·П
 ідігрів стелі для застосування в концепції
«Side-by-Side»
· Р егульовані по висоті ніжки передні
·Д
 вері можна перенавесіть

Comfort

Переваги оснащення
· Підігрів стелі для застосування в концепції
«Side-by-Side»
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Холодильники і морозильні камери
для вбудовування під стільницю

UIKo 1560

Холодильники і морозильні камери
для вбудовування під стільницю

82-88

82-88

SUIB 1550

UIKo 1560

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: K
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 71 / 0,194 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 80 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 91 / 0,249 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 124 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Premium

SUIB 1550

Premium

UIKo 1560

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperCool
· Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Холодильна камера і секція BioFresh
· 1 полиці серії GlassLine
· 3 BioFresh-Safe, 1 FlexSystem
· Може використовуватися як в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe
· Додатковий лоток в основі приладу, об'єм: 4 літри

Холодильна камера
· маслянка
· 2 висувні полиці серії GlassLine, регульований лоток для яєць
· Відділення для пляшок, вбудоване в нижній висувний блок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів
· LiftUp-Box
,

Переваги оснащення
· Підігрів бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
· Регульовані по висоті ніжки передні і задні
· Д вері можна перенавесіть

Лоток, розташований в основі, дозволяє
оптимально використовувати простір в нижній частині приладу. Лоток легко витягається,
а обсяг в 4 літри робить його відмінним
місцем для зберігання невеликих продуктів.

Контейнер LiftUp-Box дозволяє ідеально
використовувати простір під основним
висувним відділенням. Він ергономічно спроектований, легко знімається і забезпечує
достатній простір для зберігання ємністю
4 кг. Контейнер LiftUp-Box автоматично висувається слідом за основним відділенням.

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні і задні
· П овністю висувний ящик

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

167

Холодильники і морозильні камери для вбудовування під стільницю

82-88

82-88

82-88

82-88

82-88

UIKo 1550

UIK 1514

UIK 1510

SUIGN 1554

SUIG 1514

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке
інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 91 / 0,249 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 124 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке
інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 138 / 0,378 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 119 л
(Холодильник: 104 л / Морозильна камера: 15 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке
інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 92 / 0,252 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 136 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 148 / 0,403 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 79 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 148 / 0,403 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 95 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperCool
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури для
холодильної камери
· А втоматична функція SuperCool
·С
 игналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperCool
· Сигналізація відкритих дверей:
оптична і акустична

Керування
·M
 agicEye за дверима, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Керування
· MagicEye за дверима, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· А втоматична функція SuperFrost, контроль за часом
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Холодильна камера
· П олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для
пляшок, розсувний лоток для яєць
· 4 полиці серії GlassLine
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
· 3 ящики, з них 2 на коліщатках, VarioSpace
·Л
 оток для льоду з кришкою
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії: 15 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 11 кг
· 2 акумулятори холоду
·П
 олиці із загартованого скла
·Д
 одатковий лоток в основі приладу, об'єм: 4 літри

Морозильна камера 4
· 3 ящики, VarioSpace
· Час зберігання при відключенні електроенергії: 24 год
· П отужність заморожування, за 24 г: 12 кг
· П олиці із загартованого скла

Premium

Comfort

Холодильна камера
· маслянка
· 2 висувні полиці серії GlassLine, регульований
лоток для яєць
· Відділення для пляшок, вбудоване в нижній
висувний блок
· В ерхнє світлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів

Холодильна камера
·П
 олиця серії Comfort GlassLine з тримачем для
пляшок, розсувний лоток для яєць
· 3 полиці серії GlassLine
·С
 вітлодіодне освітлення
· 1 широкий ящик для фруктів і овочів

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні і задні
· П овністю висувний ящик

Морозильна камера 4
· В ідкидні двері морозильної камери
· Ч ас зберігання при відключенні електроенергії:
12 год
·П
 отужність заморожування, за 24 г: 2 кг

,

Comfort

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні і задні
· Д вері можна перенавесіть

Premium

Переваги оснащення
·П
 ідігрів бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
· Р егульовані по висоті ніжки передні і задні
·Д
 вері можна перенавесіть

Comfort

Переваги оснащення
· Підігрів бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
· Регульовані по висоті ніжки передні і задні
· Д вері можна перенавесіть

Переваги оснащення
· Р егульовані по висоті ніжки передні і задні
·Д
 вері можна перенавесіть

П овний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Винні шафи

EWTgb 3583

Винні шафи

Цінителі вина висувають найсуворіші вимоги, коли мова йде про зберігання їх улюблених напоїв. Для багатьох важлива можливість насолодитися
напоєм в будь-який момент часу, інші вважають за краще колекціонувати
вина протягом багатьох років і не поспішають з насолодою. А хтось хоче
отримати найкраще з двох світів: ідеальні умови для подачі і можливість
тривалого зберігання. Liebherr пропонує високоякісні шафи для зберігання
вина, які гарантують ідеальні умови, незалежно від ваших вимог.

Винні шафи
+5°C – +20°C
+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

Серія Vinidor
Серія винних шаф Vinidor пропонує гнучкі рішення: у 2 або 3
незалежних температурних зонах температура регулюється
окремо від +5 °C до +20 °C з точністю до +/– 1 °C. Наприклад, ви можете одночасно зберігати червоні та білі вина та
при оптимальній температурі подачі. Або встановити температуру, яка підходить для дозрівання і тривалого зберігання
колекції.

Серії GrandCru та Vinothek
+5°C – +20°C

Кліматичні винні шафи створюють умови аналогічні винному
підвалу. Вони ідеально підходять для тривалого зберігання
в оптимальних умовах білих і червоних вин. Температура
регулюється в діапазоні від +5 °C і до +20 °C, вона постійно
підтримується і рівномірно розподіляється по всьому внутрішньому простору шафи.

Vinidor – c. 176

GrandCru – c. 178

Vinothek – c. 179

Humidor (шафа для сигар) – c. 180

+18°C

Серія Vinothek

+5°C
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Мультитемпературні винні шафи з серії Vinothek пропонують
універсальне рішення для зберігання різних видів вина, кожне
з яких має ідеальну температуру подачі. Інноваційна кліматична технологія, яку ми використовуємо, створює різні температурні шари всередині пристрою. Температура варіюється
від +18 °С зверху до +5 °С знизу шафи. Таким чином, різні
вина можуть зберігатися при різних оптимальних температурах сервірування.
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Винні шафи

Якість в кожній деталі

Електронний рідкокристалічний дисплей є інноваційним дизайнерським рішенням. Зрозуміла навігація
меню та електронна система сенсорного управління пропонує ще більше інформації для заданих умов
зберігання. Дані на цифровому температурному дисплеї можна побачити ззовні пристрою через скляні
двері. Сенсорна електронна навігація забезпечує легкий вибір та використання багатьох функцій.

Винні шафи Vinidor оснащені міцними дерев’яними полицями на телескопічних направляючих. Полиці,
які виготовлені вручну з необробленої деревини, є ідеальними для безпечного зберігання пляшок
Бордо, а також гарантують оптимальну презентацію вин та легкий доступ до них. Зберігання пляшок у
протилежних напрямках дозволяє максимально використовувати внутрішній об’єм камери. Інформаційні
етикетки, які прикріплюються до полиць, дозволяють швидко та легко знаходити необхідне вино.

Світлодіодне освітлення винної шафи
можна приглушити для отримання приємного розсіяного освітлення всередині пристрою. Всі винні шафи Vinidor оснащені інноваційними світлодіодними лампами, які не
нагріваються.

Практична презентаційна полиця в моделях серії Vinidor об’єднує функції зберігання
та демонстрації пляшок. В задній частині
полиці пляшки можна зберігати горизонтально.

Тоноване безпечне скло у винних шафах
Liebherr забезпечує надійний захист Ваших
вишуканих вин від ультрафіолетового випромінювання. Практична алюмінієва ручка
двері з інтегрованим механізмом відкривання дозволяє зручно відкрити двері з мінімальним зусиллям.

Система SoftSystem гарантує додаткову
безпеку та зручність. Інтегрований амортизуючий доводчик забезпечує плавне
закриття дверці навіть при повному завантаженні винної шафи. Двері автоматично зачиняються під кутом відкриття меншим за 45°.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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Серія Vinidor

70

70

70

60

WTes 5872

WTes 5972

WTpes 5972

WTes 1672

Клас енергоефективності: A ²
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 180 / 0,493 кВт-г ²
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 178 ¹
Загальний корисний об’єм: 496 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 192 / 70 / 74,2 ²

Клас енергоефективності: A ²
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 182 / 0,498 кВт-г ²
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 211 ¹
Загальний корисний об’єм: 516 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 192 / 70 / 74,2 ²

Клас енергоефективності: A ²
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 182 / 0,498 кВт-г ²
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 155 ¹
Загальний корисний об’єм: 516 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 192 / 70 / 74,2 ²

Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 137 / 0,375 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 34 ¹
Загальний корисний об’єм: 95 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 82,2 / 59,8 / 57,5

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для 3 винних зон
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Функція «Захист від дітей»

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для 2 винних зон
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Ф ункція «Захист від дітей»

Керування
· L CD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури для 2 винних зон
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична
·Ф
 ункція «Захист від дітей»

Керування
· MagicEye всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для 2 винних зон
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
· 3 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 3 незалежних холодильних контури
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
· Полиці з бука
· 13 полиць, 10 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
1 демонстраційна полиця

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
· Полиці з бука
· 10 полиць, 8 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
1 демонстраційна полиця

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
·Ц
 иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Р егулювання вологості за допомогою вентилятора
·С
 вітлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
· Полиці з бука
· 6 полиць, 5 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
2 висувні ящики

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
· Полиці з бука
· 5 полиць, 3 з яких на телескопічних направлючих

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем
· З амок

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем
· З амок

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· Тонкі ручки з нержавіючої сталі
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· З амок

Vinidor



Vinidor



1 Дані моделі призначені тільки для зберігання вина. Максимальна місткість пляшок «Бордо» по стандарту DIN (0,75 л.), згідно норми NF H 35-124 (висота: 300.5 мм., діаметр: 76.1 мм.)
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Vinidor



Vinidor



Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· З амок

2	
Д ля досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Винні кліматичні шафи GrandCru

Мультитемпературні винні шафи Vinothek

70

43

Винні кліматичні шафи Vinothek

60

60

WKes 4552

WKes 653

WTb 4212

WKb 1812

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 133 / 0,364 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 201 ¹
Загальний корисний об’єм: 435 л
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 165 / 70 / 74,2

Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 75 / 0,205 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 12 ¹
Загальний корисний об’єм: 38 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі з покриттям
SmartSteel / нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 61,2 / 42,5 / 47,8

Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 168 / 0,460 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 200 ¹
Загальний корисний об’єм: 395 л
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі чорній / чорній
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 165 / 60 / 73,9

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 113 / 0,307 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 66 ¹
Загальний корисний об’єм: 134 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі чорній / чорній
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 89 / 60 / 61,3

Керування
· MagicEye всередині, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Функція «Захист від дітей»

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Ф ункція «Захист від дітей»

Керування
·M
 agicEyeна передній панелі, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична
·Ф
 ункція «Захист від дітей»

Керування
· MagicEyeна передній панелі, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
· 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
· Регульовані по висоті полиці з бука
· 6 полиць

Винна шафа
· 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
· Полиці з бука
· 3 полиці
· Ящик для аксесуарів

Винна шафа
· 6 температурних шарів від +5°C до +18°C
·C
 віже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir
· Р егулювання вологості за допомогою лавових каменів
· В нутрішнє освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
· Р егульовані по висоті полиці з бука
· 6 полиць

Винна шафа
· 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Внутрішнє освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
· Регульовані по висоті oцинковані решітки
· 3 полиці

GrandCru

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· А люмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· З амок

GrandCru

Vinothek



Переваги оснащення
· HardLine-Design
· Підходить для настінного монтажу
· П раві фіксовані двері
· Змінні ущільнення дверей
· З амок

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· Т онка ергономічна ручка, чорна
·Д
 вері можна перенавесіть
· З мінні ущільнення дверей

Vinothek

Переваги оснащення
· HardLine-Design
· Тонка ергономічна ручка, чорна
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей

1 Дані моделі призначені тільки для зберігання вина. Максимальна місткість пляшок «Бордо» по стандарту DIN (0,75 л.), згідно норми NF H 35-124 (висота: 300.5 мм., діаметр: 76.1 мм.)
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Humidor (шафа для сигар)

43

ZKes 453
Humidor

Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 162 / 0,443 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 39 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: N (+16°C до +32°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі з покриттям SmartSteel /
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 61,2 / 42,5 / 47,8

Точна електронна система управління
дозволяє встановлювати температуру в діапазоні від +16 °C до +20 °C. Вологість
також може бути відрегульована між 68 %
і 75 %. Сигналізація відхилення температури
попереджає користувача про будь-які збої
всередині приладу.

Керування
· L CD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·Ц
 ифрове відображення температури і вологості
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична
·Ф
 ункція «Захист від дітей»

ZKes 453

Humidor (шафа для сигар)
· 1 температурна зона, регулюється від +16°C до +20°C
·Д
 іапазон вологості, з можливістю регулювання від 68% до 75%
·Ц
 иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Р егулювання вологості за допомогою вентилятора
·С
 вітлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
·П
 олиці з іспанського кедра
· 2 полиці
Переваги оснащення
· HardLine-Design
·П
 ідходить для настінного монтажу
·П
 раві фіксовані двері
· 2 коробки для презентацій
· З мінні ущільнення дверей
· З амок

Шафа для сигар обладнана світлодіодним освітленням, яке вмонтовано в скляні
двері. Так як світлодіоди практично не виділяють тепла при роботі, то сигари можна
демонструвати із застосуванням освітлення
протягом тривалих періодів часу, не ставлячи під загрозу їх якість.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Винні шафи
+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

Серія Vinidor
Серія винних шаф Vinidor пропонує гнучкі рішення: у двох незалежних температурних зонах температура регулюється окремо
від +5 °C до +20 °C. Так, наприклад, Ви можете зберігати червоні та білі вина одночасно та при оптимальній температурі
подачі. Винні шафи Vinidor пропонують кращі кліматичні умови
для тривалого зберігання вина.
c. 186

+5°C – +20°C

Серія GrandCru

Side
by
Side

Винні шафи можна прекрасно комбінувати з іншими винними шафами, морозильними камерами
і холодильниками створюючи індивідуальні системи зберігання з урахуванням різних розмірів ніш.
Наприклад: винна шафа з двома температурними зонами (EWTgw 3583) відмінно поєднується з
морозильною камерою (SIGN 3576) і холодильником BioFresh (IKB 3560).

Кліматичні винні шафи створюють умови аналогічні винному підвалу. Вони ідеально підходять для тривалого зберігання в опти
мальних умовах білих і червоних вин. Температура регулюється
в діапазоні від +5 °C і до +20 °C, вона постійно підтримується
і рівномірно розподіляється по всьому внутрішньому простору
шафи.
c. 193

Для детальної інформації про концепцію Side-by-Side дивіться сторінку 112 – 113.

183

Винні шафи

Якість в кожній деталі

Електронний рідкокристалічний дисплей є інноваційним дизайнерським рішенням. Зрозуміла навігація
меню та електронна система сенсорного управління пропонує ще більше інформації для заданих
умов зберігання. Дані на цифровому температурному дисплеї можна побачити ззовні пристрою через
скляні двері. Сенсорна електронна навігація забезпечує легкий вибір та використання багатьох функцій.

Світлодіодне освітлення винної шафи
можна приглушити для отримання приємного розсіяного освітлення всередині пристрою. Всі винні шафи Vinidor оснащені
інноваційними світлодіодними лампами,
які не нагріваються.

Концепція «Side-by-Side» дає змогу розташувати холодильники, морозильні камери та шафи
для вина за вашим особистим вибором. Спеціальна технологія контролю середовища між
приладами з великими відмінностями в температурі дозволяє створювати будь-які комбінації.
Більш детальна інформація на сторінках
112 – 113.

Винні шафи Vinidor оснащені міцними дерев’яними полицями на телескопічних направляючих. Полиці,
які виготовлені вручну з необробленої деревини, є ідеальними для безпечного зберігання пляшок Бордо,
а також гарантують оптимальну презентацію вин та легкий доступ до них. Зберігання пляшок у проти
лежних напрямках дозволяє максимально використовувати внутрішній об’єм камери. Інформаційні етикетки, які прикріплюються до полиць, дозволяють швидко та легко знаходити необхідне вино.

Двері без ручок гарантують ідеальне поєднання
з кухнями, в дизайні яких не використовуються
ручки та інші виступаючі елементи. Крім надійного захисту від ультрафіолетового випромінювання скляні двері забезпечують відмінний огляд
внутрішнього простору. Після дотику технологія
TipOpen відкриває двері на 7 см. Якщо протягом 3 секунд двері не будуть відкриті повністю,
то система акуратно зачинить їх.

Система SoftSystem гарантує додаткову
безпеку та зручність. Інтегрований амортизуючий доводчик забезпечує плавне
закриття дверці навіть при повному завантаженні винної шафи. Двері автоматично зачиняються під кутом відкриття меншим за 30°.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
184
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Серія Vinidor

178

EWTgw 3583

EWTdf 3553

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 162 / 0,442 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 83
Загальний / корисний об'єм: 307 л / 271 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері чорного кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 178 / 56 / мін. 55

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 162 / 0,442 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 83
Загальний / корисний об'єм: 307 л / 271 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері білого кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 178 / 56 / мін. 55

Скляні двері / Вбудована модель з декоративною панеллю
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 162 / 0,443 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 80
Загальний / корисний об'єм: 289 л / 254 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері в рамі для кріпл. мебл. фасаду
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 178 / 56 / мін. 55

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для 2 винних зон
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Ф ункція «Захист від дітей»

Керування
· L CD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури для 2 винних зон
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична
·Ф
 ункція «Захист від дітей»

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для 2 винних зон
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· Полиці з бука
· 10 полиць, 8 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
1 демонстраційна полиця

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
·Ц
 иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Р егулювання вологості за допомогою вентилятора
·С
 вітлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· Полиці з бука
· 10 полиць, 8 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
1 демонстраційна полиця

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· Полиці з бука
· 10 полиць, 8 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
· TipOpen
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

Переваги оснащення
· TipOpen
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем



Вбудований вугільний фільтр FreshAir
очищає повітря всередині і затримує
неприємні запахи. Його легко замінити
і гарантувати оптимальну якість повітря.

178

EWTgb 3583
Vinidor

EWTdf 3553 з рамою і ручкою з нержавіючої сталі (додаткові аксесуари)

178

Vinidor



Vinidor



Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Серія Vinidor

122

EWTgw 2383

EWTdf 2353

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 152 / 0,414 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 51
Загальний / корисний об'єм: 195 л / 169 л
Рівень шуму: 32 дБА Silent
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері чорного кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 / 56 / мін. 55

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 152 / 0,414 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 51
Загальний / корисний об'єм: 195 л / 169 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері білого кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 / 56 / мін. 55

Скляні двері / Вбудована модель з декоративною панеллю
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 152 / 0,416 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 48
Загальний / корисний об'єм: 183 л / 158 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері в рамі для кріпл. мебл. фасаду
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 / 56 / мін. 55

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для 2 винних зон
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Ф ункція «Захист від дітей»

Керування
· L CD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури для 2 винних зон
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична
·Ф
 ункція «Захист від дітей»

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для 2 винних зон
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
· Полиці з бука
· 6 полиць, 4 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
1 демонстраційна полиця

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
·Ц
 иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Р егулювання вологості за допомогою вентилятора
·С
 вітлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· Полиці з бука
· 6 полиць, 4 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
1 демонстраційна полиця

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· Полиці з бука
· 6 полиць, 4 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
· TipOpen
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем



Полиця для презентацій ідеально підходить
для демонстрації вина, а також для зберігання відкритих пляшок.

122

EWTgb 2383
Vinidor

EWTgw 2383

122

Переваги оснащення
· TipOpen
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей

Vinidor



Vinidor



Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Серія Vinidor

88

EWTgb 1683

88

EWTgb 1683

EWTgw 1683

EWTdf 1653

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 145 / 0,396 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 33
Загальний / корисний об'єм: 125 л / 104 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері чорного кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 88 / 56 / мін. 55

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 145 / 0,396 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 33
Загальний / корисний об'єм: 125 л / 104 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері білого кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 88 / 56 / мін. 55

Скляні двері / Вбудована модель з декоративною панеллю
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 145 / 0,397 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 30
Загальний / корисний об'єм: 117 л / 97 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері в рамі для кріпл. мебл. фасаду
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 88 / 56 / мін. 55

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для 2 винних зон
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Ф ункція «Захист від дітей»

Керування
· L CD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури для 2 винних зон
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична
·Ф
 ункція «Захист від дітей»

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для 2 винних зон
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· Полиці з бука
· 4 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
1 демонстраційна полиця

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
·Ц
 иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Р егулювання вологості за допомогою вентилятора
·С
 вітлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· Полиці з бука
· 4 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
1 демонстраційна полиця

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
· Полиці з бука
· 4 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих у тому числі
1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення
· TipOpen
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

Переваги оснащення
· TipOpen
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

Переваги оснащення
· Регульовані по висоті ніжки передні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

Vinidor



Концепція «Side-by-Side» дає змогу комбінувати кілька винних шаф або з холодильної
та морозильної камерами.
Більш детальна інформація на сторінках
112 – 113.

88

Vinidor



Vinidor



Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Винні шафи для вбудовування під стільницю

82-87

UWTes 1672

UWKes 1752

Врівень з поверхнею / Обладнання яке вбудовується під стільницю
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 144 / 0,392 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 34
Загальний / корисний об'єм: 123 л / 94 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері чорного кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 87 / 60 / мін. 58

Врівень з поверхнею / Обладнання яке вбудовується під стільницю
Клас енергоефективності: B
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 196 / 0,535 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 34
Загальний / корисний об'єм: 123 л / 94 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері в рамі з нержавіючої сталі
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 87 / 60 / мін. 58

Врівень з поверхнею / Обладнання яке вбудовується під стільницю
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 145 / 0,396 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 46
Загальний / корисний об'єм: 135 л / 110 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері в рамі з нержавіючої сталі
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 87 / 60 / мін. 58

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури для 2 винних зон
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Ф ункція «Захист від дітей»

Керування
·M
 agicEye всередині, кнопкове управління
·Ц
 ифровий індикатор температури для 2 винних зон
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична
·Ф
 ункція «Захист від дітей»

Керування
· MagicEye всередині, кнопкове управління
· Ц ифровий індикатор температури
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
· Полиці з бука
· 5 полиць, 3 з яких на телескопічних направлючих

Винна шафа
· 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
· 2 незалежних холодильних контури
·Ц
 иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Р егулювання вологості за допомогою вентилятора
·С
 вітлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
· Полиці з бука
· 5 полиць, 3 з яких на телескопічних направлючих

Винна шафа
· 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
· Полиці з бука
· 4 полиці, 3 з яких на телескопічних направлючих

Переваги оснащення
· TipOpen
· Регульовані по висоті ніжки передні і задні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

Переваги оснащення
· А люмінієва ручка
· Регульовані по висоті ніжки передні і задні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· З амок



Після дотику технологія TipOpen відкриває
двері на 7 см. Якщо протягом 3 секунд
двері не будуть відкриті повністю, то система
акуратно зачинить їх.

82-87

UWTgb 1682
Vinidor

UWTgb 1682

82-87

Vinidor

GrandCru





Переваги оснащення
· А люмінієва ручка
· Регульовані по висоті ніжки передні і задні
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем
· З амок

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Серія GrandCru

45

WKEgw 582

WKEes 553

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 106 / 0,290 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 18 *
Загальний / корисний об'єм: 48 л / 46 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері чорного кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 45 / 56 / мін. 55

Двері з тонованим склопакетом / Вбудована модель
Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 106 / 0,290 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 18 *
Загальний / корисний об'єм: 48 л / 46 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Скляні двері білого кольору
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 45 / 56 / мін. 55

Врівень з поверхнею / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 130 / 0,356 кВт-г
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 18 **
Загальний / корисний об'єм: 48 л / 46 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)
Скляні двері в рамі з нержавіючої сталі
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 45 / 56 / мін. 55

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Ф ункція «Захист від дітей»

Керування
· L CD дисплей всередині, сенсорна електроніка
·Ц
 ифровий індикатор температури
·С
 игналізація несправності: оптична і акустична
·С
 игналізація відкритих дверей: акустична
·Ф
 ункція «Захист від дітей»

Керування
· LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
· Ц ифровий індикатор температури
· Сигналізація несправності: оптична і акустична
· Сигналізація відкритих дверей: акустична
· Функція «Захист від дітей»

Винна шафа
· 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
· Полиці з бука
· 3 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих

Винна шафа
· 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
·Ц
 иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Р егулювання вологості за допомогою вентилятора
·С
 вітлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
· Полиці з бука
· 3 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих

Винна шафа
· 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C
· Ц иркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний
фільтр FreshAir
· Регулювання вологості за допомогою вентилятора
· Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи
і регулюванням яскравості
· Полиці з бука
· 3 полиці, 2 з яких на телескопічних направлючих

Переваги оснащення
· Відкидні двері з TipOpen
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

Переваги оснащення
· Відкидні двері з TipOpen
· Змінні ущільнення дверей
· П рихована дверна петля з обмежувачем

Переваги оснащення
· В будована ручка
· Д вері можна перенавесіть
· Змінні ущільнення дверей

*М
 аксимум 18 пляшок Бордо для зберігання від переднього краю до
задньої стінки. Високі пляшки можна зберігати боком за наявності
захисної скоби (макс. 12 пляшок Бордо).

* Максимум 18 пляшок Бордо для зберігання від переднього краю до
задньої стінки. Високі пляшки можна зберігати боком за наявності
захисної скоби (макс. 12 пляшок Бордо).

** М
 аксимум 18 пляшок Бордо для зберігання від переднього краю до
задньої стінки. Високі пляшки можна зберігати боком за наявності
захисної скоби (макс. 12 пляшок Бордо).



Ящик для аксесуарів, легко витягається завдяки телескопічним направляючим. Він встановлюється в нішу під винну шафу серії WKE 5,
і дозволяє збільшити висоту загальної ніші з
45 до 60 сантиметрів. Ящик доступний в таких
кольорах: біле скло (9792 449), чорне скло
(9792 451) і нержавіюча сталь (9792 453).

45

WKEgb 582
GrandCru

WKEgb 582

45

GrandCru



GrandCru



Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Словник термінів

Розміри ніші

Bирівнюючі планки
У приладах з висотою ніші від 140 см в нижній частині передбачені дві вирівнюючі планки зліва і справа. На
додаток до цього, всі прилади мають дві регульовані передні ніжки. Таким чином, забезпечується ідеальне
вирівнювання приладу. Це сприяє оптимальному закривання двері і повноцінній роботі пристрою.

203
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158
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–
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88

82

72
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178

Розміри ніші для вбудованої побутової техніки стандартизовані і засновані на розмірах ніш кухонних меблів.
Ніші визначають параметри висоти і ширини техніки.

Цоколь Vario
Висоту і глибину вбудовуваних під стільницю моделей UIK, UIG, UWT та UWK можна підігнати під параметри ніші
за допомогою спеціальної цокольній панелі Vario. Діапазон регулювання чотирьох ніжок становить 50 мм. Крім
цього, при установці в кухонний гарнітур вентиляційна решітка може бути пересунута на 55 мм.

Кліматичний клас
Кліматичний клас визначає температуру навколишнього середовища необхідну для оптимальної роботи холодильника або морозильної камери. Були визначені наступні класи, відповідно до стандарту DIN EN ISO 15502:
SN +10 °C до +32 °C

N +16 °C до +32 °C

ST +16 °C до +38 °C

T +16 °C до +43 °C

Декоративна панель

Клас енергоспоживання

За допомогою декоративної рамки і декоративної панелі (товщина до 4 мм) пристрої можна підібрати за
кольором до фасадів кухонних меблів. Якщо декоративна панель недостатньої висоти, то її можна встановити, використовуючи вирівнюючі козирки. Козирки підбираються за кольором до декоративної рамці.
Можуть використовуватися один або два козирка (вверху і / або внизу). Козирки доступні в трьох кольорах
(коричневий, білий, металік) і трьох розмірах (16, 41 і 60 мм). Декоративна панель і вирівнювальні козирки
доступні як додаткові аксесуари.

XXX 1234

Більшість наших приладів мають найвищий клас енергоспоживання. Ми прагнемо випускати енергозберігаючі
прилади, які не втрачають при цьому зручності та комфорту використання. Більшість наших сучасних приладів є
на 20 % більш економічними, ніж граничне значення класу A+++ та A+++ -20 %. Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

XXX

XXX L

XXX L

XXX dB

Надійна установка

Фронтальний повітрозабірник і вентиляція

Liebherr гарантує безпечну, надійну і точну установку своїх приладів в кухонний гарнітур. Всі прилади з
жорстким кріпленням двері оснащені спеціальним набором для кріплення в чотирьох точках. Кронштейни
кріплення створюють обмежувачі глибини у верхній і нижній частині. Ці обмежувачі забезпечують вирівнювання приладу і його оптимальне положення в ніші.

Для забезпечення коректної роботи системи охолодження і всього приладу в цілому важливо дотримуватися
вимог до вентиляції. Залежно від моделі та місця установки:
1
2
3
4
5
6

	Моделі, які вбудовуються у кухонні гарнітури висотою нижче стелі. Забір повітря здійснюється через
фронтальну частину цоколя. Повітря відводиться через задню стінку кухонного гарнітуру.
	Моделі, які вбудовуються у кухонні гарнітури висотою до стелі. Забір повітря здійснюється через
фронтальну частину цоколя. Повітря відводиться через вентиляційні грати зверху.
	Самостійні вбудовані моделі встановлені один над одним (концепція «Side-by-Side» / «Центр свіжості»,
більш детальна інформація на сторінках 112 – 113.) вентиляція здійснюється відповідно до пунктів 1 і 2.
Моделі, які вбудовуються у кухонні гарнітури, з вентиляцією через цоколь.
	Моделі, які вбудовуються під стільницю, з забором повітря через фронтальну частину цоколя.
Повітря відводиться через вентиляційні грати зверху.
Моделі, які вбудовуються під стільницю, з вентиляцією через цоколь.

1

2

3

4

5

6

Примітка: Всі вентиляційні грати мають бути мінімум 200 см2 за розміром.
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Схеми вбудовування

[ mm ]

[ mm ]

ECBN 5066
Необхідно підключення до стаціонарного водопостачання для приготування
кубиків льоду (3/4").

ECBN 6156 4

1146,9
2027

Незалежно від того робите ви перепланування
кухні або підбираєте пристрій для вже існуючої
ніші ви зможете знайти пристрій Liebherr, який
повністю задовольнить ваші потреби. Liebherr –
компанія спеціаліст в питаннях охолодження та
заморозки, пропонує високоякісні пристрої, які
оснащені найсучаснішими технологіями.

У комплекті шланг довжиною
3 метри для підключення до
стаціонарного водопостачання (3/4").
Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери: 12 кг.
Максимально допустима вага меблевого фасаду
морозильної камери: 10 кг. на кожен висувний
контейнер.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.

ICBN 3376 4
ICBN 3324 4
ICN 3386 4
ICN 3376 4
ICP 3334 4

*

12,7

341,3
6,4

334,9
177,8

У комплекті шланг довжиною 3 метри для підключення до стаціонарного
водопостачання (3/4").

[ mm ]

Максимально допустима вага
меблевого фасаду холодильної
камери: 18 кг.
Максимально допустима вага меблевого
фасаду морозильної камери: 12 кг. на
кожен висувний контейнер.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду
(door on door). Кріплення без шарнірів.
* Рекомендується: 560 мм

[ mm ]

[ mm ]

ECBN 6156
ECBN 6256 4

У комплекті шланг довжиною
3 метри для підключення до
стаціонарного водопостачання
(3/4").
Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери: 12 кг.
Максимально допустима вага меблевого фасаду
морозильної камери: 10 кг. на кожен висувний
контейнер.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.

Необхідно підключення до стаціонарного водопостачання для приготування
кубиків льоду (3/4").

ICBN 3386 4

У комплекті шланг довжиною 3 метри для підключення до стаціонарного
водопостачання (3/4").

Максимально допустима вага
меблевого фасаду холодильної
камери: 18 кг.
Максимально допустима вага меблевого
фасаду морозильної камери: 12 кг. на
кожен висувний контейнер.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.
* Рекомендується: 560 мм

*

ICBP 3266 4

*

Максимально допустима вага
меблевого фасаду холодильної
камери: 18 кг.
Максимально допустима вага меблевого
фасаду морозильної камери: 12 кг. на
кожен висувний контейнер.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду
(door on door). Кріплення без шарнірів.
* Рекомендується: 560 мм

[ mm ]

ECBN 6256
Необхідно підключення до стаціонарного водопостачання для приготування
кубиків льоду (3/4").

[ mm ]

ICBN 3386
SIGN 3576
ECBN 5066 4

Необхідно підключення до стаціонарного водопостачання для приготування
кубиків льоду (3/4").

ICBS 3324 4
ICS 3334 4
ICUNS 3324 4
ICUS 3324 4

*

2027

1146,9

Шланг довжиною 3 метри є додатковим аксесуаром, який можна
придбати в сервісному центрі (номер для замовлення 6030 785)
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У комплекті шланг довжиною
для підключення до стаціонарного
водопостачання (3/4").
Максимально допустима вага
меблевого фасаду холодильної
камери: 27 кг.
Максимально допустима вага меблевого фасаду
морозильної камери: 10 кг. на кожен висувний контейнер.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.

12,7

341,3
6,4

334,9
177,8 max.

Шланг довжиною 3 метри є додатковим аксесуаром, який можна
придбати в сервісному центрі (номер для замовлення 6030 785)

* Рекомендується: 560 мм
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Схеми вбудовування

[ mm ]

ICBS 3224 4
ICS 3234 4
ICUS 3224 4

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]
*

*

IKB 2324 4

*

IKP 1660

SIGN 3556 4
*

Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери: 19 кг.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.
* Рекомендується: 560 мм

* Рекомендується: 560 мм

[ mm ]

Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери: 16 кг.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.
* Рекомендується: 560 мм

[ mm ]

Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери: 26 кг.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.
* Рекомендується: 560 мм

[ mm ]

[ mm ]

*

IKS 2334 4
IKS 2330

Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери: 26 кг.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.
* Рекомендується: 560 мм

IGS 1624 4
IKS 1624 4
IKS 1620

*

* Рекомендується: 560 мм

*

Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери: 21 кг.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.
* Рекомендується: 560 мм

* Рекомендується: 560 мм

[ mm ]

*

SIGN 2756 4

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

82-88

600

*

SIGN 3576 4

SUIB 1550
UIK 1514 4
UIK 1510
SUIGN 1554 4
SUIG 1514 4

Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери: 21 кг.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.
* Рекомендується: 560 мм

200

Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери:
Морозильна камера: 16 kg
SIBP 1650: Холодильна камера: 16 kg
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.
* Рекомендується: 560 мм

Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери: 26 кг.
Увага! Передбачено жорстке кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.
* Рекомендується: 560 мм

550

597

140

*

820 - 880

IGN 1664 4
SIBP 1650

550

22-7

7

820 100 - 160
880 163 - 223

20

200 cm²
max. 60

IKB 2720
IKB 2724 4
IK 2764 4
IK 2760

*

820 - 880

IKB 3564 4
IKB 3560
IKB 3524 4
IKB 3520
IKF 3514 4
IKF 3510
IK 3524 4
IK 3520

Увага! Передбачено жорстке
кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.
Мінімальний зазор для циркуляції повітря:
100-160 мм при висоті приладу
820 мм і 163-223 мм при висоті приладу 880 мм.
Глибина цоколя від 22 до 77 мм
Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери: 10 кг.




200 cm²
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Схеми вбудовування

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

82-88
600
max

20

22-7

7

820 100 - 160
880 163 - 223

820 - 880

140

. 19

EWTgb 2383
EWTgw 2383

WKEgb 582
WKEgw 582

EWTdf 1653

54

8

448

200 cm²
max. 60

555

450

597

600
140

550

550




595

Увага! Передбачено жорстке
кріплення фасаду (door on door).
Кріплення без шарнірів.
Мінімальний зазор для циркуляції повітря:
100-160 мм при висоті приладу
820 мм і 163-223 мм при висоті приладу 880 мм.
Глибина цоколя від 22 до 77 мм
Максимально допустима вага меблевого
фасаду холодильної камери: 10 кг.

200 cm²

* Рекомендується: 560 мм
** З ображення демонструють
варіант комплектації з рамою з нержавіючої сталі
Розміри дверей (ш / в / г): 595 / 906 / 19 мм

* Рекомендується: 560 мм
Розміри дверей (ш / в / г): 595 / 1233 / 19 мм

[ mm ]

[ mm ]

EWTdf 2353

[ mm ]

UWTgb 1682

[ mm ]

WKEes 553

557

52

2

441

600
140

EWTgb 3583
EWTgw 3583

Скляні двері без рами і без ручки.
Розміри дверей (ш / в / г): 595 / 450 / 35 mm

455

820 - 880

UIKo 1560
UIKo 1550

591

EWTgb 1683
EWTgw 1683

min
580 .

UWTes 1672
UWKes 1752

600

min.5

820-870

00

1496

min
40 .

160

19

383

* Рекомендується: 560 мм
** Зображення демонструють
варіант комплектації з рамою з нержавіючої сталі
Розміри дверей (ш / в / г): 595 / 1816 / 19 мм
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53
3
55
2

595

* Рекомендується: 560 мм
Розміри дверей (ш / в / г): 595 / 906 / 19 мм

Модель, що вбудовується під
стільницю: зміна висоти цоколя до 50 мм.
Повітряні потоки входять та виходять через
цоколь, немає необхідності встановлювати
вентиляційні грати у робочій поверхні.
Склопакет без рами і без ручки.
Розміри дверей (ш / в / г): 596 / 717 / 39 mm

597

816 - 866

**

[ mm ]

100
1770

1772-1788

max. 2100 mm

559

1816

EWTdf 3553

[ mm ]

102 - 152

[ mm ]
min
.55
560 0
*
max.19
min.500

Увага!
Вентиляція завжди зверху.
При установці під стільницю
необхідно вентиляційна решітка.
Склопакет в корпусі з нержавіючої сталі.
Розміри дверей (ш / в / г): 595 / 450 / 35 mm

45

540

6

mm

85 mm

* Рекомендується: 560 мм
** З ображення демонструють
варіант комплектації з рамою з нержавіючої сталі
Розміри дверей (ш / в / г): 595 / 1233 / 19 мм

* Рекомендується: 560 мм
Розміри дверей (ш / в / г): 595 / 1816 / 19 мм

mi
40n.

Модель, що вбудовується під
стільницю: зміна висоти цоколя до 50 мм.
Повітряні потоки входять та виходять через
цоколь, немає необхідності встановлювати
вентиляційні грати у робочій поверхні.
Склопакет без рами і без ручки.
Розміри дверей (ш / в / г): 596 / 717 / 39 mm

11

4

203

Група компаній Liebherr
Широкий асортимент продукції

Найсучасніші технології

Група компаній Liebherr є не тільки одним з найбільших виробників
будівельної техніки в світі, але і пропонує високотехнологічні корисні
продукти і послуги в багатьох інших областях. Широкий асортимент
продукції включає побутову техніку, системи управління польотами та
транспорту, машинні деталі та баштові морські крани.

Для виробництва продукції вищої якості компанія Liebherr приділяє
велике значення кожному етапу виробництва, його компонентам та
інноваційним технологіям. Всі важливі модулі та компоненти розробляються та виробляються власними спеціалістами, наприклад,
технологія приводу та управління будівельним обладнанням.

Виняткова вигода для клієнтів

Представленість у всьому світі та
незалежність
Ганс Лібхерр заснував сімейний бізнес у 1949 році. З того часу
компанія постійно зростала та переросла у групу, яка складається
більше ніж з 130 компаній та 44 000 працівників на всіх континентах
планети. Штаб-квартира Групи компаній Liebherr знаходиться в м.
Бюль, Швейцарія (Liebherr-International AG) Сім’я Liebherr є єдиним
власником компанії.

Компанія Liebherr залишає за собою право на внесення змін.
Printed in Germany by Schirmer Medien. 7945181-03/03.2019

На кожній виробничій ділянці виробляється повний модельний ряд в
багатьох різних версіях. Бездоганні технічні властивості та визнана
якість пристроїв Liebherr пропонує своїм користувачам максимальну
вигоду за рахунок практичного застосування.
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Офіційний ексклюзивний дистриб’ютор
ТМ Liebherr в Україні – ТОВ «Мірс»:
65012, Україна, Одеса, вул. Осипова, 37
Телефон: +38 (0482) 30-55-08 • факс: +38 (0482) 30-55-55
e-mail: info@liebherr.com.ua • www.mirs.com.ua • www.liebherr.com.ua

