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

Wine
Special

Food Centres
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

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.

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.

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

Бестселери
Окремо стояча
техніка
2018/2019

Якість, дизайн та інновації

SBSes 8486
Модель на обкладинці: CBNPes 4878

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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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.

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.
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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.

Вища продуктивність
Краща енергоефективність

Краща якість свіжості
Бездоганне освітлення

Інтуїтивне зрозуміле сенсорне управління
Надзвичайна зручність

Високоякісні матеріали

BluPerformance
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 морозильної камери. Технології BioFresh та BioCool гарантують тривале збереження якості та свіжості продуктів.
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Комбінації Side-by-Side

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 будь-який час,
автоматично поповнює запаси.

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.

SBSes 8486
PremiumPlus

Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 320 / 0,874 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 48
Загальний корисний об’єм: 645 л (Холодильник: 519 л / у тому числі відділення BioFresh: 132 л / в тому числі відділення для зберігання вина: 153 л / Морозильна камера: 126 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: Нержавіюча сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 121,0 / 66,5
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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.

Елементи серії GlassLine додають фінальні штрихи
до інтер’єру моделей класу Comfort, підкреслюючи високу якість.Полиці виготовляються з безпечного
скла.

SBSef 7242
Comfort

Клас енергоефективності: n
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 359 / 0,982 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 634 л (Холодильник: 381 л / Морозильна камера: 253 л)
Рівень шуму: 43 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: Нержавіюча сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 121,0 / 63,0
Варіанти кольору/матеріалу SBS 7242 білий колір
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Холодильники-морозильники

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.

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.

CBNPes 5758

CBNef 5715

Клас енергоефективності: s1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 157 / 0,430 кВт-г1
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
Двері / бокові стінки: Нержавіюча сталь з покриттям SmartSteel /
нержавіюча сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 70,0 / 66,51

Клас енергоефективності: s1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 195 / 0,534 кВт-г1
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
Двері / бокові стінки: Нержавіюча сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 70,0 / 66,51

Premium

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 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.
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Завдяки цьому світильнику оптимально висвітлюється простір біля задньої стінки, від низу і до
самого верху. Для освітлення використовуються
потужні, енергоефективні та довговічні світлодіоди.

2.4-дюймовий сенсорний монохромний
РК-дисплей з високою роздільною здатністю і високою контрастністю розташований за дверима
холодильника і забезпечує інтуїтивне управління і
налаштування температур.

CBNPes 4878

CBN 4815

Клас енергоефективності: s1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 148 / 0,408 кВт-г1
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
Двері / бокові стінки: Нержавіюча сталь з покриттям SmartSteel / Нержавіюча
сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60,0 / 66,51

Клас енергоефективності: s1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 186 / 0,507 кВт-г
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
Двері та бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60,0 / 66,51
Варіанти кольору/матеріалу CBNef 4815 фронтальна панель з нержавіючої сталі

PremiumPlus

Comfort
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Холодильники-морозильники

Світлодіоди, компактно розташовані у верхній частині холодильної камери, забезпечують рівномірне
освітлення.

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.

CNef 5715

CNef 4015

Клас енергоефективності: s1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 183 / 0,501 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 402 л (Холодильник: 296 л / Морозильна камера: 106 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: Нержавіюча сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 70,0 / 66,51

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 252 / 0,688 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 356 л (Холодильник: 269 л / Морозильна камера: 87 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: Нержавіюча сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60,0 / 62,51

Варіанти кольору/матеріалу CN 5715 білий колір

Варіанти кольору/матеріалу CNbe 4015 бежевий i CN 4015 білий колір

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 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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Вбудовані бічні ручки дозволяють відкривати двері з
будь-якого положення. Вони також підходять для кухні
без ручок.

Завдяки електронному управлінню з РК-дисплеєм
можна легко встановити температуру з точністю до
градуса.

CNel 4813

CN 4813

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 250 / 0,684 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 243 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60,0 / 65,71

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 250 / 0,684 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 243 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60,0 / 65,71
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Холодильники-морозильники

Світлодіодне освітлення відрізняється своєю енергоефективністю, високою продуктивністю і довговічністю. Його ергономічний дизайн з оптимальним розташуванням забезпечують рівномірне освітлення
внутрішнього простору холодильника.

Елегантні полиці із загартованого скла стійкі до
подряпин і легко очищаються.

CNel 4313

CN 4313

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 240 / 0,655 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60,0 / 65,71

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 240 / 0,655 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60,0 / 65,71

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

Моделі Comfort оснащені внутрішніми елементами серії Comfort GlassLine - чудовими скляними
полицями в дверях. Полиці для зберігання консервів і пляшок оснащені основою з матового загартованого скла і привабливим пластиковим обрамленням з регульованим тримачем для пляшок.

CU 3311

CU 2811

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 210 / 0,575 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 294 л (Холодильник: 210 л / Морозильна камера: 84 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 181,2 / 55,0 / 63,01

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 191 / 0,523 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 263 л (Холодильник: 210 л / Морозильна камера: 53 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 161,2 / 55,0 / 63,01
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CNno 4313

CNkw 4313

CNfb 4313

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
240 / 0,655 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 304 л
(Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА / Кліматичний клас: SN-T
Двері та бокові стінки: NeonOrange
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
186,1 / 60,0 / 65,51

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
240 / 0,655 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 304 л
(Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА / Кліматичний клас: SN-T
Двері та бокові стінки: KiwiGreen
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
186,1 / 60,0 / 65,51

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
240 / 0,655 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 304 л
(Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА / Кліматичний клас: SN-T
Двері та бокові стінки: FrozenBlue
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
186,1 / 60,0 / 65,51

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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Аксесуари

Корисні аксесуари
Відкрийте для себе широкий асортимент оригінальних аксесуарів Liebherr для вашого холодильника або
морозильної камери і зробіть ваше щоденне життя легким.

Лоток для яєць з можливістю регулювання. Розмір лотка можна
змінювати, тим самим збільшуючи його місткість. Аксесуар забезпечує зберігання до 20 курінних
або 28 перепелиних яєць.

Маслянка призначена для зручного використання однією рукою:
її легко дістати, відкрити і закрити
без додаткових зусиль. Маслянка
ударостійка і легко миється в посудомийній машині.

FlexSystem — система організації зберігання продуктів в зонах
свіжості BioFresh і BioCool. Дуже
гнучка у використанні і може бути
налаштована для розміщення найрізноманітніших продуктів.

Фільтр FreshAir з активованим
вугіллям для очищення повітря.
Підтримує оптимальну якість повітря всередині камери. Використовується в пристроях серії
BluPerformance і винних шафах.

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

Контейнер VarioSafe всередині
холодильної камери, призначений
для зберігання невеликих предметів,
наприклад баночок з йогуртами
або тюбиків з соусами. Може бути
встановлений на будь-якій висоті.

Металева полиця для зручного
зберігання пляшок. Оптимально
використовує внутрішній простір
холодильника.

У приладів з генератором льоду
IceMaker є вбудований фільтр,
який гарантує, що кубики льоду виробляються лише з якісної води. Система управління самостійно повідомити коли необхідно замінити фільтр.

Додатковий резерв холоду, що
дозволяє підтримувати необхідну температуру всередині морозильної камери в разі відключення
електроенергії.
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Холодильники-морозильники Central PowerCooling

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.

Інноваційна технологія CentralPowerCooling забезпечує швидке охолодження свіжих продуктів і
підтримку більш рівномірної температури всередині приладу. Холодне повітря генерується в морозильній камері і через вентиляційні отвори направляється в холодильне відділення. Два датчика
температури здійснюють контроль.

CTNef 5215

CTN 5215

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 270 / 0,739 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 418 л (Холодильник: 332 л / Морозильна камера: 86 л)
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: Нержавіюча сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 69,7 / 76,01

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 270 / 0,739 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 418 л (Холодильник: 332 л / Морозильна камера: 86 л)
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 69,7 / 76,01

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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Холодильники-морозильники

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. Контейнери морозильної камери і скляні полиці зроблені з безпечного скла і
легко витягуються.

Місткий контейнер для фруктів і овочів легко
виймається, миється і забезпечує оптимальний
огляд продуктів.

CTP 2921

CTP 2521

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 201 / 0,549 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 268 л (Холодильник: 216 л / Морозильна камера: 52 л)
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 157,1 / 55,0 / 63,01

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 187 / 0,510 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 231 л (Холодильник: 187 л / Морозильна камера: 44 л)
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 140,1 / 55,0 / 63,01

Варіанти кольору/матеріалу CTPsl 2921 сріблястий колір

Варіанти кольору/матеріалу CTPsl 2521 сріблястий колір

Comfort

Comfort
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Морозильні шафи

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

GN 4113

GN 3023

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 293 / 0,802 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 345 л
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 194,7 / 69,7 / 75,01

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

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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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.

Якщо ви не використовуєте весь простір морозильної
камери, то частину ящиків можна відключити за допомогою енергозберігаючої пластини Vario. Споживання енергії при цьому зменшується до 50%.

GN 2723

GN 2323

Клас енергоефективності: m
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання: 287 / 0,784 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 221 л
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 164,4 / 60,0 / 63,0

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

Comfort

Comfort

Варіанти кольору/матеріалу GNsl 2323 сріблястий колір
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Морозильні шафи

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. Контейнери морозильної камери і скляні полиці зроблені з безпечного скла і легко витягуються.

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

GP 2733

GP 2433

GP 2033

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
206 / 0,562 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 224 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
164,4 / 60,0 / 63,21

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
191 / 0,522 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 190 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
144,7 / 60,0 / 63,21

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
175 / 0,479 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 156 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
125,0 / 60,0 / 63,21

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.

20

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.

Елегантна система MagicEye з інноваційним, зручним сенсорним управлінням, гарантує що температура в холодильній і морозильній камерах, буде
точно відповідати показнику дисплея. Автоматична
функція SuperFrost швидко знижує температуру,
щоб заморозити продукти, зберігаючи при цьому
вітаміни.

Gbe 1213

GP 1376

G 1213

Клас енергоефективності: m1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
190 / 0,518 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 98 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: бежевий / бежевий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
85,1 / 55,3 / 62,81

Клас енергоефективності: n1
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
151 / 0,413 кВт-г1
Загальний корисний об’єм: 103 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
85,1 / 55,3 / 62,41

Клас енергоефективності: m
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
190 / 0,518 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 98 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
85,1 / 55,3 / 62,4

Premium
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Малогабаритні холодильники

Свіжа їжа і продукти можуть бути якісно заморожені і довго зберігатися в морозильному відділені, яке марковане чотирма зірочками. У морозильній камері підтримується температура –18°C.

Верхня панель малогабаритних холодильних камер легко знімається (крім моделей з електронним управлінням). Завдяки цьому пристрій може
бути встановлено під робочою поверхнею.

T 1414

Tb 1400

Tbe 1404

Клас енергоефективності: m
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
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
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
85,0 / 50,1 / 62,0

Клас енергоефективності: m
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
118 / 0,321 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 136 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-ST
Двері / бокові стінки: чорний / чорний
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
85,0 / 50,1 / 62,0

Клас енергоефективності: m
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
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
Двері / бокові стінки: бежевий / бежевий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.:
85,0 / 50,1 / 62,0

Comfort
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Винні шафи

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.

Неприємні запахи з навколишнього середовища можуть зіпсувати якість вина. Винні шафи Liebherr забезпечені повітряним фільтром з активованого вугілля
- FreshAir. Фільтр легко змінюється і забезпечує надходження чистого повітря.

WTb 4212

WKb 1812

WTes 1672

Клас енергоефективності: A
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
168 / 0,460 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 200
Загальний корисний об’єм: 395 л
Рівень шуму: 41 дБА / Кліматичний клас: SN-ST
Двері / бокові стінки: Скляні двері в чорній рамі /
чорний
Розміри (в / ш / г) в см.: 165 / 60,0 / 73,9

Клас енергоефективності: m
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
113 / 0,307 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 66
Загальний корисний об’єм: 134 л
Рівень шуму: 38 дБА / Кліматичний клас: SN-ST
Двері / бокові стінки: Скляні двері в чорній рамі /
чорний
Розміри (в / ш / г) в см.: 89 / 60,0 / 61,3

Клас енергоефективності: A
Річний / Добовий обсяг енергоспоживання:
137 / 0,375 кВт-г
Максимальна кількість пляшок "Бордо" 0,75 л.: 34
Загальний корисний об’єм: 95 л
Рівень шуму: 38 дБА / Кліматичний клас: SN-ST
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі
з нержавіючої сталі / нержавіюча сталь
Розміри (в / ш / г) в см.: 82,2 / 60,0 / 57,5

Vinothek

Vinothek

Vinidor

23

