Для кращого вибору холодильного обладнання зв'яжіться
з місцевим авторизованим представником Liebherr.
Наші каталоги
Всю інформацію про окремо стоячі пристрої Liebherr ви можете знайти в нашому новому каталозі. Крім того, спеціальні проспекти
містять всю інформацію про BioFresh, Центри свіжості і Винні шафи. Вони доступні в друкованому варіанті в магазинах або в форматі
PDF на сайті home.liebherr.com

Холодильники
и морозильники
2017

BioFresh
Special

Food Centres
Special

Wine
Special

Design & Lifestyle
Special

Достатньо просканувати штрих-код за допомогою смартфона,
щоб отримати додаткову інформацію про BioFresh/NoFrost і Винні шафи.

biofresh.liebherr.com

nofrost.liebherr.com

wine.liebherr.com

Цікаві програми
Щоб перевірити чи
доступний додаток для
вашого пристрою скористайтеся посиланням
або QR-кодом
app.home.liebherr.com

BioFresh App

WineGuide App

Kitchen Photo Designer App

IceCrusher App

Корисна інформація для
ідеального збереження
вітамінів і мінералів в
продуктах харчування.

Стислий огляд інформації про вина "Бордо",
їх виробників і правильні умови зберігання.

Плануйте свій простір самостійно: зробіть фото кухні,
виберіть потрібну модель
Liebherr і розташуйте її на
фотографії простим рухом
пальця по екрану.

Кубики льоду падають на
екрані, переміщаються і розколюються одним рухом пальця. Крім того, ви отримаєте
найкращі рецепти освіжаючих
і смачних коктейлів.

blog.liebherr.com/holodilnatehnika/ua/

facebook.com/
holodilnatehnikaLiebherrUA

Наші дилери дадуть відповіді на ваші питання з приводу асортименту Liebherr і допоможуть зробити правильний вибір.

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.liebherr.com.ua

Всі права захищені. Компанія Liebherr
залишає за собою право на внесення змін.
7945197-01/03.2017

Новини, інформацію про нові продукти і технології, а також спеціальні акції можна знайти
на нашій сторінці на Facebook і в блозі FreshMAG.

Бестселери
Вбудована
техніка
2018/2019

Якість, дизайн та інновації

WKEgw 582
Модель на обкладинці: UIKo 1560

Десять причин вибрати Liebherr

Багаторічний досвід
Як виробник холодильного і морозильного обладнання, компанія Liebherr постійно розробляє і впроваджує інноваційні технології протягом більше 60 років. Жоден інший виробник холодильного обладнання не користується більшою лояльністю до бренду з боку своїх клієнтів ніж Liebherr, і це спонукає
нас продовжувати створювати пристрої, які повністю виправдовують їх довіру.

Найвищий рівень якості
Для того, щоб гарантувати стабільну якість продукції Liebherr, завжди використовує найкращі матеріали та комплектуючі. Кожен прилад перевіряється
на якість і функціональність в процесі виробництва. Постійна модернізація,
оптимальний вибір компонентів і досконалість обробки деталей дозволяють
домогтися вже відомої споживачам якості Liebherr, яка протягом багатьох років підтверджується щоденною експлуатацією холодильного і морозильного
обладнання.

Більше здоров'я з BioFresh
В контейнерах BioFresh створюються ідеальні умови для збереження свіжості
продуктів. При температурі близько 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.

NoFrost –
професійна якість охолодження
Забудьте про розморожування: система NoFrost пристроїв Liebherr гарантує
тривале зберігання продуктів з використанням професійних методів заморозки. Замороження здійснюється за допомогою циркуляції охолодженого повітря, а волога, що утворюється при цьому, відводиться з морозильної камери.
Завдяки цьому в морозильній камері не утворюється лід, а продукти не покриваються шаром інею.

Ідеальні умови зберігання благородних вин
Класичний дизайн
Холодильники та морозильники Liebherr відповідають найвищим критеріям дизайну завдяки поєднанню кращих матеріалів (першокласна нержавіюча сталь, точна електроніка і вишукані елементи серії GlassLine) і класичних
контурів.

Кліматичні і мультитемпературні винні шафи Liebherr розроблені спеціально
щоб зберігати вино в оптимальних умовах. Ці прилади оснащені системами
опалення, охолодження, фільтрації повітря, а також тонованими дверима і
дерев'яними полицями на телескопічних направляючих.

Нагороди
Екологічно безпечна продукція
Компанія Liebherr надає особливе значення збереженню навколишнього середовища, тому філософія ActiveGreen закладена в самій концепції холодильників
і морозильних камер. При виготовленні побутової техніки Liebherr використовуються тільки високоякісні компоненти, які гарантують тривалу і безпечну роботу і
кращі показники збереження енергії. На синтетичних матеріалах вказана інформація про оптимальний метод їх повторного використання. Крім того, всі технологічні процеси на виробництві виконуються з максимально ефективним використанням енергетичних ресурсів. Так, наприклад, теплова енергія, що виділяється
природним чином при виробництві, використовується для опалення. Всі точки виробництва сертифіковані за міжнародними стандартами якості ISO 9001,
а також за міжнародним стандартом екологічного менеджменту ISO 14001.

Відмінна енергоефективність
Завдяки інноваційній та точної електроніці, а також ефективній системі охолодження, Liebherr пропонує високоекономічні пристрої у всіх сегментах свого
асортименту. Усі товарні категорії містять пристрої з класом енергоспоживання
А+++, що забезпечує повсюдну економію коштів.

Відмінна якість і елегантний дизайн продукції Liebherr багаторазово підтверджено незалежними інститутами. Так, наприклад, в рамках програми Plus X
Awards компанія Liebherr отримала нагороду "Best Design Brand 2016/2017".
Також Liebherr отримав титул улюбленого бренду за версією споживачів
"Favorite brand Gold – Consumer’s Choice". Крім того, техніка Liebherr часто
стає переможцем випробування товарів "Stiftung Warentest", а також регулярно удостоюється престижної нагороди "Reddot Award".

Багатий вибір
Окремо стоячі або вбудовані моделі, холодильники, морозильні камери або
комбіновані холодильники-морозильники – компанія Liebherr пропонує широкий асортимент, який нараховує понад 220 моделей, які ідеально зберігають продукти свіжими і здатні задовольнити будь-якого клієнта.
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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 їхнього 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.

Детальну інформацію щодо термінів зберігання, вмісту вітамінів і корисних речовин можна
знайти в каталозі BioFresh, додатку BioFresh
або на: biofresh.liebherr.com
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Холодильники-морозильники

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.

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.

178
ICBN 3386
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 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
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0
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Елегантна електронна система управління класу
Premium забезпечує точну підтримку заданого значення температури. Будь-яку функцію можна просто і швидко налаштувати за допомогою легких
дотиків до сенсорної поверхні. Температура відображається на РК-дисплеї MagicEye.

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.

178

178

ICBN 3376

ICBN 3324

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 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
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 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
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0

Premium

Comfort
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Холодильники

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°.

Ящики BioFresh а також інші ящики обладнані системою SoftTelescopic - практичне і зручне рішення
для щоденного використання. Вбудовані доводчики забезпечують плавне і м'яке закриття таких контейнерів. Ящики повністю висуваються і знімаються
при відкритті дверей на 90°.

178
IKB 3560
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 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
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0
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Дверні полиці обладнані матовим загартованим
склом із обрамленням з високоякісної нержавіючої
сталі. Доповнюють внутрішнє оснащення двері два
прозорих контейнера Varioboxes.

Ящики BioFresh-Safes в моделях класу Premium оснащені світлодіодним освітленням, завдяки чому
забезпечується оптимальний огляд продуктів, що зберігаються. Світлодіоди вбудовані в перегородку, що
розділяє секції, тому внутрішній простір освітлюється
яскраво і рівномірно.

178

178

IKBP 3560

IKBP 3520

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: s
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 89 / 0,242 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 301 л (Холодильник: 301 л /
у тому числі відділення BioFresh: 90 л)
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: s
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 89 / 0,242 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 301 л (Холодильник: 301 л /
у тому числі відділення BioFresh: 90 л)
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0

Premium

Comfort
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Холодильники-морозильники

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.

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.

178

178

ICN 3386

ICN 3376

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 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
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 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
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0

Premium
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Premium

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.

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

178

178

ICUNS 3324

ICUS 3324

Ковзаюче кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 230 / 0,630 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 256 л (Холодильник: 194 л / Морозильна камера: 62 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0

Ковзаюче кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 224 / 0,611 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 274 л (Холодильник: 194 л / Морозильна камера: 80 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0

Comfort

Comfort

11

Холодильники-морозильники з BioFresh

Світлодіодні колони, нтегровані в стінки гарантують рівномірне освітлення холодильної камери.
У той же час колони забезпечують повну свободу
переміщення скляних полиць.

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.

ECBN 6256
PremiumPlus

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 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
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 203,2 / 91,5 / мін. 62,5

12

Елегантна електронна система управління класу
Premium забезпечує точну підтримку заданого значення температури. Будь-яку функцію можна просто і швидко налаштувати за допомогою легких
дотиків до сенсорної поверхні. Температура відображається на РК-дисплеї MagicEye.

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

ECBN 5066
PremiumPlus

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 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
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 203,2 / 76,2 / мін. 61,0
ECBN 5066 001: праві фіксовані двері
ECBN 5066 617: ліві фіксовані двері

13

Комбінації Side-by-Side, які вбудовуються

SBS 70I4 (SIGN 3576 / IKB 3560)

Морозильні шафи

Висувні контейнери і скляні полиці морозильної камери при необхідності легко виймаються - таким чином створюється додатковий простір
VarioSpace, в якому без проблем помістяться найоб'ємніші продукти.

Енергозберігаючі світлодіоди розташовані над
прозорими скриньками морозильної камери.
Довговічні світлодіоди забезпечують відмінний огляд продуктів які зберігаються.

178

178

SIGN 3576

SIGN 3556

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 241 / 0,660 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 209 л (Морозильна камера: 209 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 244 / 0,668 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 213 л (Морозильна камера: 213 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0

Premium

Premium
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Центри свіжості, які вбудовуються

SIBP 1650
Premium

IKP 1660
EWTgb 1683
IGN 1664
IB 1650

16

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: s
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 73 / 0,198 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 84 л (Холодильник: 84 л /
у тому числі відділення BioFresh: 84 л)
Рівень шуму: 38 дБА / Кліматичний клас: SN-T
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.:
87,4-89 / 56-57 / мін. 55,0

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.

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°.

IKP 1660

IGN 1664

EWTgb 1683

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: s
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 65 /
0,177 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 151 л
(Холодильник: 151 л)
Рівень шуму: 34 дБА / Кліматичний клас: SN-T
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.:
87,4-89 / 56-57 / мін. 55,0

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 159 /
0,435 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 84 л
(Морозильна камера: 84 л)
Рівень шуму: 38 дБА / Кліматичний клас: SN-T
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.:
87,4-89 / 56-57 / мін. 55,0

Скляні двері в рамі / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 146 /
0,400 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 33
Загальний корисний об’єм: 104 л
Рівень шуму: 36 дБА / Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.:
87,4-89 / 56-57 / мін. 55,0

Premium

Premium

Vinidor

17

Холодильні i морозильні шафи, які вбудовуються під стільницю

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

Морозильні камери SUIG 1514 і SUIGN 1554
підходять для монтажу Side-by-Side в комплекті з
будь-якої холодильною камерою. Це можливо завдяки наявності підігріву в бокових стінках.

82-88

82-88

82-88

UIK 1510

UIK 1514

SUIG 1514

Жорстке кріплення двері / Вбудовуються під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
92 / 0,252 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 136 л
(Холодильник: 136 л)
Рівень шуму: 39 дБА / Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.:
82-88 / 60 / мін. 55,0

Жорстке кріплення двері / Вбудовуються під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
138 / 0,378 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 119 л
(Холодильник: 104 л / Морозильна камера: 15 л)
Рівень шуму: 39 дБА / Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.:
82-88 / 60 / мін. 55,0

Жорстке кріплення двері / Вбудовуються під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
148 / 0,404 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 95 л
(Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 38 дБА / Кліматичний клас: SN-T
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.:
82-88 / 60 / мін. 55,0

Comfort
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Comfort

Comfort

Винні шафи

EWTgb 2383

19

Мультитемпературні винні шафи

Під час тривалого зберігання вина та сигари стають
чутливими до негативного впливу будь-яких ароматів
всередині камери. В пристроях Liebherr постійно підтримується оптимальна якість та свіжість повітря завдяки фільтру FreshAir з активованого вугілля, який
легко замінити та встановлюють в усі винні шафи.

Оснащені міцними дерев’яними полицями на телескопічних направляючих. Полиці, які виготовлені
вручну з необробленої деревини, є ідеальними для
безпечного зберігання пляшок Бордо.

178

122

EWTgb 3583

EWTgw 2383

Скляні двері в рамі / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 165 / 0,450 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 83
Загальний корисний об’єм: 271 л
Рівень шуму: 36 дБА / Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 177,2-178,8 / 56-57 / мін. 55,0
Варіанти кольору/матеріалу EWTgw 3583 білий колір, EWTdf 3553 декоративна рама.

Скляні двері в рамі / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 153 / 0,419 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 51
Загальний корисний об’єм: 169 л
Рівень шуму: 36 дБА / Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 122-123,6 / 56-57 / мін. 55,0
Варіанти кольору/матеріалу EWTgb 2383 чорний колір, EWTdf 2353 декоративна рама.

Vinidor
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Vinidor

Першокласна панель з нержавіючої сталі легко встановлюється і дозволяє вбудувати пристрій
в будь-який кухонний гарнітур. Міцна ручка з нержавіючої сталі легко встановлюєтьсяі дозволяє відкрити двері практично без зусиль. Доступні в наборі як додатковий аксесуар.

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

88

88

EWTdf 1653

EWTgw 1683

Скляні двері в рамі і меблевий фасад / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 145 / 0,397 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 30
Загальний корисний об’єм: 97 л
Рівень шуму: 36 дБА / Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 87,4-89 / 56-57 / мін. 55,0

Скляні двері в рамі / Вбудована модель
Клас енергоефективності: A
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 146 / 0,400 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 33
Загальний корисний об’єм: 104 л
Рівень шуму: 36 дБА / Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 87,4-89 / 56-57 / мін. 55,0
Варіанти кольору/матеріалу EWTgb 1683 чорний колір,

Vinidor

Vinidor
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Мультитемпературні винні шафи

Технологія TipOpen дозволяє відкривати двері одним
дотиком. Пристрої з TipOpen чудово впишуться в кухні, у дизайні яких не передбачається велика кількість
виступаючих елементів і ручок. Після легкого дотику
двері приладу відкриваються на 7 сантиметрів. Якщо
протягом 3 секунд (приблизно) не відчинити двері
повністю, то вони автоматично закриються.

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.

82-87

82-87

UWTgb 1682

UWTes 1672

Врівень з поверхнею / Обладнання що вбудовується
Клас енергоефективності: A
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 144 / 0,392 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 34
Загальний корисний об’єм: 94 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 82-87 / 60 / мін. 58,0

Врівень з поверхнею / Обладнання що вбудовується
Клас енергоефективності: B
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 196 / 0,535 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 34
Загальний корисний об’єм: 94 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 82-87 / 60 / мін. 58,0

Vinidor
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Vinidor

Винні кліматичні шафи

Технологія TipOpen дозволяє відкривати двері одним
дотиком. Пристрої з TipOpen прекрасно впишуться в
кухні, в дизайні яких не передбачається велика кількість виступаючих елементів і ручок. Після легкого дотику двері приладу відкриваються на 5 сантиметрів.
Якщо протягом 3 секунд (приблизно) не відчинити двері повністю, то вони автоматично закриються.

Під час тривалого зберігання вина та сигари стають
чутливими до негативного впливу будь-яких ароматів всередині камери. В пристроях Liebherr постійно
підтримується оптимальна якість та свіжість повітря
завдяки фільтру FreshAir з активованого вугілля, який
легко замінити та встановлюють в усі винні шафи.

45

45

WKEgb 582

WKEgw 582

Скляні двері в рамі / Вбудована модель
Клас енергоефективності: m
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 106 / 0,290 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 18
Загальний корисний об’єм: 46 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 45 / 56 / мін. 55,0

Скляні двері в рамі / Вбудована модель
Клас енергоефективності: m
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 106 / 0,290 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 18
Загальний корисний об’єм: 46 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-ST
Розміри ніші (висота / ширина / глибина) в см.: 45 / 56 / мін. 55,0

GrandCru

GrandCru
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