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különböző zöldségek és
gyümölcsök tárolásáról
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nemes borok tárolásáról.
Segítségével minden
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választható ki.

Legyen Ön is dizájner. Képzelje
bele konyhájába új Liebherr
hűtőjét, még a vásárlás előtt.

Mókás jégkockakészítő
applikáció, remek
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Hírek, információk, akciók Facebook-oldalunkon
Blogunkon és Twitter csatornánkon.
A Liebherr hivatalos Youtube csatornája hasznos
videókkel és ismertetőkkel.

Hírek, információk, akciók
Facebook-oldalunkon.
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liebherr.com

Szakkereskedőink készséggel állnak az Önök rendelkezésére a megfelelő készülék kiválasztásában.

Minden jog fenntartva.
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10 alapos ok arra, hogy Liebherr terméket vásároljon

A tapasztalat, ami számít
A Liebherr, mint a hűtő- és fagyasztó készülékek szakértője, már több mint 60 éve
következetesen fejleszt olyan termékeket, amelyek új és meggyőző megoldásokkal büszkélkedhetnek. Vevőink bizalma emellett naponta új erőt ad nekünk. A nagy
elektromos készülékek területén nincs egyetlen olyan gyártó sem, mint a Liebherr,
ahol az új vásárlásnál olyan sok fogyasztó marad hű a márkához.

Termékminőség a
legmagasabb szinten
Termékeink garantált megbízhatósága érdekében hűtőszekrényeink gyártásánál
csak a legjobb minőségű anyagokat és alkatrészeket használjuk fel. Már a gyártási
folyamatban többször ellenőrizzük minden egyes készülék minőségét és működőképességét. A hűtőszekrények állandó továbbfejlesztése, az összes alkotóelem optimalizálása és a részletekbe menő, tökéletes kidolgozás garantálja az immár szállóigévé vált Liebherr minőséget, ezáltal a hosszú élettartamot, amiről több éven át
nap mint nap meggyőződhetnek.

BioFresh – bizonyítha
tóan egészségesebb
A BioFresh garantálja a tökéletes klímát a szuperhosszú frissesség érdekében. Az
éppen 0°C feletti hőmérsékleten és ideális páratartalomnál a gyümölcsök, zöldségek, hús, hal-, és tejtermékek lényegesen hosszabb ideig megőrzik egészséges vitamintartalmukat, ﬁnom aromájukat és étvágygerjesztő kinézetüket, mint a hagyományos hűtőrészben.

NoFrost – a professzionális,
minőségi hűtés
Nincs több leolvasztás: a hosszantartó frissességet a Liebherr NoFrost készülékei
a legjobb minőségben garantálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő fagyasztja
meg, miközben a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bederesedni.

Tökéletes klíma a nemes borok számára

Klasszikus formatervezés
A kiváló minőségű anyagok és klasszikus formák összekapcsolásával a Liebherr
hűtő-fagyasztó készülékek a legmagasabb formai követelményeket is kielégítik. A
jó minőségű nemesacél kivitel nagypontosságú elektronikus vezérléssel és elegáns
GlassLine-felszereléssel jár együtt, ami több éven át időtlen eleganciát sugároz.

A borklíma szekrények ideális feltételeket teremtenek ahhoz, hogy a borok
nyugodtan érjenek és kifejthessék tökéletes ízüket. A bortemperáló szekrények
lehetővé teszik az optimális élvezetet nyújtó hőmérsékletet. A Vinidor készülékek
tökéletesen egyesítik mindkét készülék előnyeit.

Kitüntetés

Környezetbarát
A Liebherr-nél az ActiveGreen környezettudatos szemlélet már a hűtő-fagyasztó
készülékek tervezésénél elkezdődik. Cégünk kizárólag jó minőségű alkatrészeket
épít be készülékeibe a hosszú és biztonságos működés ill. az optimális energiafelhasználás érdekében. Minden felhasznált anyagra jellemző az újrahasznosíthatóság. A gyártási folyamatoknál törekszünk az erőforrások hatékony felhasználására.
A hűtőgépek gyártása közben természetszerűleg keletkező hőt például fűtési energia formájában visszavezetjük. A Liebherr minden gyártóhelye rendelkezik az ISO
9001 nemzetközi minőségi szabványok és az ISO 14001 környezetkezelő szabvány szerinti tanúsítvánnyal.

Szupertakarékos
A rendkívül hatékony hűtőrendszerekkel kombinált, legkorszerűbb elektronikával a
Liebherr minden termékcsoportban vonzó, és a legjobb energiahatékonysági osztályokba sorolható, szupertakarékos készülékeket kínál. Az újonnan meghatározott
A+++ energiahatékonysági osztályban a Liebherr készülékek a legmagasabb energiatakarékossági szintet képviselik.

A Liebherr készülékek kiváló termék- és dizájn-minőségét újra és újra független intézmények igazolják. Így, a Liebherr márkát a Plus X Awards keretében a “2012es év szakkereskedelmi márkájává” választották. 2014-ben a Liebherr vehette át
az év "Kedvenc márkájának" nemes díját, melyet a fogyasztók szavaznak meg
évről évre. Készülékeink szintén jól szerepelnek a az éves reddot design Award-on
és a méltán mérvadó Stiftung Warentest tesztjein.

A legszélesebb választék
Legyen szó akár a szabadon álló, aláépíthető vagy beépíthető készülékekről, akár
a hűtésről, fagyasztásról vagy a kettő kombinációjáról, a Liebherr több mint 200
típusból álló választéka szinte minden vevő kívánságára tökéletes megoldást kínál, a tökéletes frissesség érdekében.

SBSes 7165

3

Minőség

Dizájn

Az elmúlt 60 évben a Liebherr kiváló minőségű és innovatív hűtő- és fagyasztókészülékek gyártására specializálódott. A terméktervezéstől a fejlesztésen és a gyártáson át, egészen a forgalomba hozatalig arra koncentrálunk, hogy csúcsminőségű, innovatív, időtlen és elegáns kivitelű termékeket kínáljunk. Ennek során következetesen új termékötleteket valósítunk meg, hogy az élelmiszerek tökéletesen frissek maradjanak.

A Liebherr hűtő- és fagyasztókészülékei elegáns és időtlen dizájnjuknak köszönhetően a legmagasabb
esztétikai igényeket is kielégítik. Készülékeink kiviteli minősége számos részletben megmutatkozik:
a rozsdamentes acél kidolgozásban, a kiváló minőségű anyagok kiválasztásában és a belső tér, valamint az
ajtó belső oldalának berendezéséhez használt GlassLine tároló polcokban.

Nagyobb teljesítmény
Jobb energiahatékonyság

Továbbtartó frissesség
Tökéletes megvilágítás

Felhasználóbarát érintőképernyős kezelés
Magas színvonalú kényelem
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Kiváló minőségű anyagok

Innováció

BluPerformance

A hűtő- és fagyasztókészülékeknél ma már alapvetőnek számító számos ötletet a Liebherr valósított meg először.
Például a minden oldalukon zárt fagyasztófiókokat, melyek megakadályozzák a hideg kiszökését a készülék
kinyitásakor, a szabadalmaztatott BioFresh technológiát vagy a kényelmes SoftSystem zárási technológiát.

Kiváló minőségű anyagok, minden részletében tökéletes megmunkálás, kényelmes és precíz érintőelektronika
jellemzik az új BluPerformance termékcsaládot. A hűtési technológia kompakt módon, a készülék lábazatában
helyezkedik el, mely a precíz elektronikus vezérléssel együtt maximális energiahatékonyságot, nagyobb tárolási űrtartalom és jobb ergonómiát biztosít a fagyasztótérben. A betárolt élelmiszerek frissességéről a BioFresh
és a BioCool gondoskodik.
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Side-by-Side kombinációk

Az állandó vízcsatlakozással ellátott IceMaker jégkockakészítővel minden alkalomra a legjobb minőségű
jégkockák állíthatók elő. Legyen szó akár egy hűs italról,
vagy egy nagy partiról – a két ﬁ ókban minden alkalomra elegendő jégkocka áll rendelkezésre. A kikapcsolható IceMaker teljesen automatikusan gondoskodik a
megfelelő utánpótlásról.

A biztonságos és hosszantartó frissességet a Liebherr
NoFrost készülékei professzionális minőségben garantálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja
és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig
jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó
becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záródást biztosítva az ajtótároló polcok jelentős megterheltsége esetén is. A pántnak hála a 45°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

Készülékeink egységes dizájnját a biztonsági üveg
polcokkal domináló GlassLine-felszereltség teszi
egyedivé.

121

121

SBSes 7165

SBSesf 7212

PremiumPlus

Comfort

Energiahatékonysági osztály: l
Energiafogyasztás év / 24 h: 432 / 1,183 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 41
Nettó űrtartalom: 593 l ( Hűtőrész: 476 l / Ebből a BioFresh rész: 110 l / Ebből a bortemperáló rész: 126 l / Fagyasztórész: 117 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,2 / 121 / 63

Energiahatékonysági osztály: l
Energiafogyasztás év / 24 h: 460 / 1,258 kWh
Nettó űrtartalom: 640 l ( Hűtőrész: 383 l / Fagyasztórész: 257 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,2 / 121 / 63
Így is kapható: SBS 7212 fehér
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

A nagy felbontású és kontrasztállományú 7”-os színes
TFT-kijelző az ajtóba került beépítésre. Intuitív és könynyen használható menürendszerének köszönhetően lehetőség nyílik az egyéni beállításokra.

A LED-es hátfal-megvilágítást a vízszintes elválasztó
lemez hátsó részébe építették be. Az energiatakarékos,
környezetbarát és karbantartást nem igénylő LED-ek lehetővé teszik a hűtőrész hátsó részének optimális megvilágítását alulról felfelé, és így homogén és magas
színvonalú világítási koncepcióról gondoskodnak.

60

Minél frissebb az élelmiszer, annál értékesebb az egészséges
táplálkozás szempontjából. A teleszkópos sínnel ellátott
BioFresh rekeszek gondoskodnak a tökéletes klímáról, a hoszszantartó frissesség érdekében. Az éppen csak 0 °C feletti hőmérséklet és ideális páratartalom mellett a zöldségek és
gyümölcsök, halak, húsok és tejtermékek lényegesen tovább
megőrzik a bennük rejlő vitaminokat, ízletes aromájukat és étvágygerjesztő külalakjukat, mint a hagyományos hűtőrészben.

60

2,4“-os érintőelektronikával ellátott színes TFT-kijelző az
ajtó mögött: A nagyfelbontású és kontrasztállományú,
színes érintőképernyő az ajtóba került beépítésre, és a
segítségével intuitív módon állítható be a hőmérséklet.

60

60

CBNPbs 4858

CBNPes 4858

CBef 4815

CB 4815

Premium

Premium

Comfort

Comfort

Energiahatékonysági osztály: s 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 149 / 0,408 kWh1
Nettó űrtartalom: 344 l (Hűtőrész: 243 l / Ebből a BioFresh rész: 97 l /
Fagyasztórész: 101 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: BlackSteel felület SmartSteel felülettel /
BlackSteel felület SmartSteel felülettel
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 1

Energiahatékonysági osztály: s 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 149 / 0,408 kWh1
Nettó űrtartalom: 344 l (Hűtőrész: 243 l / Ebből a BioFresh rész: 97 l /
Fagyasztórész: 101 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel /
rozsdamentes acél SmartSteel
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 1

Energiahatékonysági osztály: s 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 183 / 0,499 kWh1
Nettó űrtartalom: 357 l (Hűtőrész: 242 l / Ebből a BioFresh rész: 94 l /
Fagyasztórész: 115 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst

Energiahatékonysági osztály: s 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 183 / 0,499 kWh1
Nettó űrtartalom: 357 l (Hűtőrész: 242 l / Ebből a BioFresh rész: 94 l /
Fagyasztórész: 115 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér

Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 1

Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 1

1 A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő.
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

A biztonságos és hosszantartó frissességet a Liebherr
NoFrost készülékei professzionális minőségben garantálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér
mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak
bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs
szükség leolvasztásra.

A hűtőrész optimális fényviszonyaiért a menynyezetbe épített LED-világítás gondoskodik. Elhelyezkedése folytán
az egész hűtőtér megvilágítása egyenletes, és nem foglal
el értékes tárolófelületet.

60

A hatékony PowerCooling rendszer a frissen betárolt
áruk gyors lehűtéséről és egyenletes hűtési hőmérsékletről gondoskodik az egész belső térben. A ventilátorba
beépített FreshAir aktívszén-szűrő megtisztítja a keringő
levegőt és megköti a kellemetlen szagokat. A kijelző kényelmes emlékeztetőfunkciója megmutatja, mikor kell kicserélni a szűrőt.

60

A hűtő-fagyasztó kombinációkban lévő DuoCooling
rendszerrel a hőmérséklet, a két teljesen külön szabályozható hűtőkörnek köszönhetően, a hűtő-, illetve fagyasztórészben egymástól függetlenül, precízen szabályozható.
A DuoCooling rendszer kiküszöböli a hűtő- és fagyasztórész közti levegőcserét, megszűntetve ezzel az élelmiszerek illatátvételét és kiszáradását.

60

60

CNef 4015

CN 4015

CN 3915

CN 3515

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 252 / 0,688 kWh1
Nettó űrtartalom: 356 l (Hűtőrész: 269 l / Fagyasztórész: 87 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 62,5 1

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 252 / 0,688 kWh1
Nettó űrtartalom: 356 l (Hűtőrész: 269 l / Fagyasztórész: 87 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 62,5 1

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 263 / 0,718 kWh1
Nettó űrtartalom: 340 l (Hűtőrész: 221 l / Fagyasztórész: 119 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 62,5 1

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 237 / 0,648 kWh1
Nettó űrtartalom: 308 l (Hűtőrész: 221 l / Fagyasztórész: 87 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,7 / 60 / 62,5 1

Így is kapható: CNef 3915 rozsdamentes acélfelület és CNbs 3915 BlackSteel

Így is kapható: CNef 3515 rozsdamentes acélfelület

1 A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő.
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

2,4“-os érintőelektronikával ellátott színes TFT-kijelző
az ajtó mögött: A nagyfelbontású és kontrasztállományú, színes érintőképernyő az ajtóba került beépítésre,
és a segítségével intuitív módon állítható be a hőmérséklet.

A SmartSteel felület révén az ujjlenyomatok láthatósága
jelentősen lecsökken. A rozsdamentes acél különleges
felületkezelésének köszönhetően a SmartSteel felületek
különösen könnyen tisztíthatók, és sokkal kevésbé érzékenyek a karcolásokra.

60

Minden közbenső üveglap és fiók kényelmesen kivehető, így az egész belső tér, mint VarioSpace akár nagyméretű fagyasztott áru tárolására is alkalmas.

60

A Comfort széria készülékei Comfort-GlassLine üvegfelületekkel rendelkeznek. A konzervek és üvegek tárolására szolgáló szintén krisztályszórt, biztonságiüvegfelületeket itt minőségi műanyag keretek, és rácsok egészítik ki.
A tojástároló ez esetben is az alapfelszereltség része.

60

60

C 4025

CUef 4015

CU 3515

CU 2915

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 241 / 0,659 kWh1
Nettó űrtartalom: 357 l (Hűtőrész: 269 l / Fagyasztórész: 88 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 62,5 1

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 229 / 0,627 kWh1
Nettó űrtartalom: 358 l (Hűtőrész: 270 l / Fagyasztórész: 88 l)
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 62,5 1

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 216 / 0,590 kWh1
Nettó űrtartalom: 310 l (Hűtőrész: 222 l / Fagyasztórész: 88 l)
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,7 / 60 / 62,5 1

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 196 / 0,535 kWh1
Nettó űrtartalom: 277 l (Hűtőrész: 222 l / Fagyasztórész: 55 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 162,3 / 60 / 62,5 1

Így is kapható: Cef 4025 rozsdamentes acélfelület

Így is kapható: CU 4015 fehér

Így is kapható: CUef 3515 rozsdamentes acélfelület

Így is kapható: CUef 2915 rozsdamentes acélfelület

1 A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő.
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a fagyasztott áru deresedését, ezáltal sokkal ritkábban
van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen
simák, ezért könnyen tisztíthatók.

Az italok tárolásához az üvegtároló rács praktikus, és
egyben szép formájú megoldást kínál. Itt maximálisan
5 üveget lehet helytakarékosan tárolni.

55

55

55

55

55

CUef 3311

CU 3311

CUfr 3311

CUwb 3311

CUag 3311

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh1
Nettó űrtartalom: 294 l (Hűtőrész: 210 l / Fagyasztórész: 84 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,2 / 55 / 631

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh1
Nettó űrtartalom: 294 l (Hűtőrész: 210 l / Fagyasztórész: 84 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,2 / 55 / 631

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh1
Nettó űrtartalom: 294 l (Hűtőrész: 210 l /
Fagyasztórész: 84 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak:
FireRed (piros) / FireRed (piros)
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,2 / 55 / 631

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh1
Nettó űrtartalom: 294 l (Hűtőrész: 210 l /
Fagyasztórész: 84 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak:
WaterBlue (kék) / WaterBlue (kék)
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,2 / 55 / 631

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh1
Nettó űrtartalom: 294 l (Hűtőrész: 210 l /
Fagyasztórész: 84 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak:
AvocadoGreen (sárga) / AvocadoGreen (sárga)
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,2 / 55 / 631

1 A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő.
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

Egyajtós hűtők

Minden közbenső üveglap és fiók kényelmesen kivehető, így az egész belső tér, mint VarioSpace akár nagyméretű fagyasztott áru tárolására is alkalmas.

A Comfort széria készülékei Comfort-GlassLine üvegfelületekkel rendelkeznek. A konzervek és üvegek tárolására szolgáló szintén krisztályszórt, biztonságiüvegfelületeket itt minőségi műanyag keretek, és rácsok egészítik ki.
A tojástároló ez esetben is az alapfelszereltség része.

55
CUef 2811

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 191 / 0,523 kWh1
Nettó űrtartalom: 263 l (Hűtőrész: 210 l / Fagyasztórész: 53 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 161,2 / 55 / 631

A hűtőrész felett elhelyezkedő 4 - csillagos fagyasztórész hosszútávú tárolást tesz lehetővé, miközben a
készülék hűtőrészéből a lehető legkevesebb hasznos
tárolóhelyet veszi el. A nagy teherbírású biztonsági
üveg polc a fagyasztó több pontjára is tetszés szerint
áthelyezhető, könnyű tárolást és áttekinthetőséget nyújt.

55
CU 2311

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 176 / 0,481 kWh1
Nettó űrtartalom: 208 l (Hűtőrész: 155 l / Fagyasztórész: 53 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 137,2 / 55 / 631

Így is kapható: CU 2811 fehér

Az italok tárolásához az üvegtároló rács praktikus, és
egyben szép formájú megoldást kínál. Itt maximálisan
5 üveget lehet helytakarékosan tárolni.
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55

CTP 2921

K 2814

Comfort

Comfort

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 201 / 0,549 kWh1
Nettó űrtartalom: 268 l (Hűtőrész: 216 l / Fagyasztórész: 52 l)
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 157,1 / 55 / 631

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 178 / 0,485 kWh1
Nettó űrtartalom: 250 l (Hűtőrész: 229 l / Fagyasztórész: 21 l)
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 140,2 / 55 / 631

Így is kapható: CTPsl 2921 ezüst

Így is kapható: Ksl 2814 ezüst

1 A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő.
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Fagyasztószekrények

Az elegáns és precíz MagicEye vezérlés az LCD kijelzővel és a grafi kus hőmérséklet-kijelzéssel biztosítja a választott hőmérsékletek pontos betartását. A működtető
gombok világos elrendezése egyszerűvé és kényelmessé
teszi a kezelést. A SuperFrost automatika elvégzi a hőmérséklet gyors lecsökkentését és hidegtartalékot képez
a vitaminkímélő lefagyasztáshoz.
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60

A biztonságos és hosszantartó frissességet a Liebherr
NoFrost készülékei professzionális minőségben garantálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér
mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak
bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs
szükség leolvasztásra.
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GN 4113

GNP 3013

GNP 2713

GNPef 2313

GNP 2313

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 293 / 0,802 kWh1
Nettó űrtartalom: 345 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 194,7 / 69,7 / 75 1

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 245 / 0,670 kWh1
Nettó űrtartalom: 257 l
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 184,1 / 60 / 631

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 225 / 0,616 kWh1
Nettó űrtartalom: 221 l
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak:
fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
164,4 / 60 / 631

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 206 / 0,563 kWh1
Nettó űrtartalom: 185 l
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak:
Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
144,7 / 60 / 631

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 206 / 0,563 kWh1
Nettó űrtartalom: 185 l
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak:
fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
144,7 / 60 / 631

Így is kapható: GNPef 3013 rozsdamentes acélfelület
1 A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő.
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Fagyasztószekrények

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a fagyasztott áru deresedését, ezáltal sokkal ritkábban
van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen
simák, ezért könnyen tisztíthatók.

Az asztali hűtők teteje különösen ellenálló, karc-, hő- és
ütésálló, így akár aszatallapnak is használható.

Minden közbenső üveglap és fiók kényelmesen kivehető, így az egész belső tér, mint VarioSpace akár nagyméretű fagyasztott áru tárolására is alkalmas.
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60

A SuperFrost automatika elvégzi a hőmérséklet gyors
lecsökkentését és hidegtartalékot képez a vitaminkímélő
lefagyasztáshoz.

60

55

55

GP 2733

GP 2433

GP 2033

GP 1486

GP 1376

GP 1213

Comfort

Comfort

Comfort

Premium

Premium

Comfort

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 206 / 0,562 kWh1
Nettó űrtartalom: 224 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
164,4 / 60 / 63,21

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 191 / 0,522 kWh1
Nettó űrtartalom: 190 l
Zajszint: 41 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
144,7 / 60 / 63,21

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 175 / 0,479 kWh1
Nettó űrtartalom: 156 l
Zajszint: 41 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
125,0 / 60 / 63,21

Energiahatékonysági osztály: s 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 100 / 0,273 kWh1
Nettó űrtartalom: 103 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
85,1 / 60,2 / 62,81

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 151 / 0,413 kWh1
Nettó űrtartalom: 103 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
85,1 / 55,3 / 62,41

Energiahatékonysági osztály: n 1
Energiafogyasztás év / 24 h: 149 / 0,407 kWh1
Nettó űrtartalom: 98 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
85,1 / 55,3 / 62,41

1 A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő.
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Borhűtők

Fagyasztóládák

Az innovatív StopFrost két döntő előnyt kínál: a fagyasztótér és a fagyasztott árú deresedése csökken, így sokkal
ritkábban van szükség leolvasztásra. Ezenkívül a
StopFrost-rendszerrel már nem keletkezik vákuum a ládafedél kinyitása és becsukása után. A fagyasztóládát fáradtság nélkül lehet kinyitni.

129

A jobb áttekinthetőség érdekében a kezelő-, és ellenőrző funkciókat a prémium sorozat fagyasztóládáinál praktikusan az új,
ergonómiai foganytúba integráltuk. A MagicEye digitális kijelzője egy szempillantás alatt 1 °C pontossággal tájékoztat a
fagyasztótér hőmérsékletéről. A SuperFrost automatika segítségével az élelmiszereket különösen vitaminkímélő módon fagyaszthatjuk le. Ahogy a fagyasztási folyamat befejeződik, a
SuperFrost automatika visszakapcsol normál üzemmódra.
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A stabil, teleszkópsíneken kihúzható fapolcok segítségével az üvegek jól áttekinthetőek és kényelmesen elérhetőek. A természetes fából, kézzel készült fapolc ideális a
borosüvegek tárolására. Az üvegeket egymással szemben helyezve a teljes rakodófelület kihasználható. A rájuk
csiptethető feliratokkal gyorsan és rendezetten áttekinthető a borkkínálat.
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60

A Liebherr egyik fontos újdonsága az egyes borhűtő készülékekbe beépített FreshAir aktívszén-szűrő, amely a
ventilációs csatornára csatlakozva megtisztítja a keringő
levegőt és megköti a kellemetlen szagokat, amik befolyásolhatnák a nemes borok ízét, zamatát. A kijelzőn elhelyezett értesítési jelzés emlékeztet a szűrő cseréjére.
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GT 4232

GT 3632

GT 3032

WTb 4212

WKb 1812

WTes 1672

Comfort

Comfort

Comfort

Vinothek

Vinothek

Vinidor

Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 247 / 0,675 kWh
Nettó űrtartalom: 380 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
91,7 / 128,5 / 75,8

Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 225 / 0,614 kWh
Nettó űrtartalom: 324 l
Zajszint: 40 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
91,7 / 112,9 / 75,8

Energiahatékonysági osztály: n
Energiafogyasztás év / 24 h: 209 / 0,570 kWh
Nettó űrtartalom: 284 l
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé):
91,7 / 99,5 / 75,8

Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 168 / 0,460 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 2001
Nettó űrtartalom: 395 l
Zajszint: 41 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: Hőszigetelő üvegajtó,
Fekete keret / fekete
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165 / 60 / 73,9

Energiahatékonysági osztály: m
Energiafogyasztás év / 24 h: 113 / 0,307 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 66 1
Nettó űrtartalom: 134 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: Hőszigetelő üvegajtó,
Fekete keret / fekete
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 89 / 60 / 61,3

Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 137 / 0,375 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 341
Nettó űrtartalom: 95 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST
Ajtó / oldalfalak: Hőszigetelő üvegajtó rozsdamentes
acél kerettel / rozsdamentes acél
Külső méretek cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82,2 / 60 / 57,5
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Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
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