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Grupa Liebherr

Szeroki asortyment
Grupa Liebherr jest jednym z największych na świecie producentów 
sprzętu budowlanego. Wysokiej jakości produkty i usługi Liebherr cieszą 
się uznaniem także w innych dziedzinach. Szeroki asortyment obejmuje
m.in. sprzęt gospodarstwa domowego, przemysł lotniczy, przemysł 
kosmonautyczny i systemy transportowe, a także obrabiarki i żurawie 
morskie.

Korzyści dla klienta
Każda linia produktów zapewnia szeroki wachlarz asortymentu w wielu
różnych wersjach. Zarówno dzięki doskonałości technicznej jak i uznanej
jakości, produkty Liebherr dostarczają licznych korzyści oraz gwarantują
maksymalne zadowolenie z ich praktycznego zastosowania.

Profesjonalne technologie
Aby spełnić najwyższe wymogi jakościowe produktów, Liebherr przykła-
da dużą wagę do tego, by główne komponenty produkować samodziel-
nie. Dlatego projektowanie i produkcja ważnych zespołów jak np.: układy
napędowe i sterowne maszyn budowlanych, odbywają się we własnych
fabrykach.

Zasięg światowy i niezależność
W 1949 roku Hans Liebherr założył rodzinną firmę, która stale roz-
wija się i obecnie obejmuje ponad 130 przedsiębiorstw oraz około
41.000 pracowników na wszystkich kontynentach. Centrala Liebherr 
International AG mieści się w Bulle w Szwajcarii. Rodzina Liebherr jest 
jedynym właścicielem firmy.
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Dystrybutor w Polsce: AGED Sp. z o.o.
Millennium Logistic Park;  05-800 Pruszków k/Warszawy, ul. 3 Maja 8.

tel. (22) 738-31-11 do 16. fax: (22) 738-31-19.
e-mail: aged@aged.com.pl, www.aged.com.pl; www.liebherr.pl

Chłodziarki i
zamrażarki
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BioFresh - Potwierdzona jakość
Technologia BioFresh to gwarancja długotrwa-
łej świeżości. Wiele produktów zachowa swoje 
drogocenne składniki, takie jak witaminy i mine-
rały, znacznie dłużej w pojemnikach BioFresh (z 
temperaturą zbliżoną do 0°C i z prawidłowym 
poziomem wilgotności) niż w tradycyjnej chło-
dziarce.

Profesjonalna jakość
Jako specjalista w dziedzinie urządzeń chłodni-
czych, Liebherr oferuje szeroką gamę profesjo-
nalnych urządzeń dla segmentu komercyjnego. 
W sektorze urządzeń profesjonalnych muszą zo-
stać spełnione najbardziej rygorystyczne wy-
magania pod względem idealnego przecho-
wywania żywności i zachowania świeżości 
produktów. Wszystkie komercyjne urządzenia 
Liebherr są wynikiem profesjonalnego podejścia 
i efektem cennego doświadczenia zdobytego 
na przestrzeni wielu lat.  

Sprawdzona jakość 
Począwszy od etapu projektowania testujemy 
każdy element urządzenia pod kątem jego dłu-
goterminowej niezawodności. Dzięki temu, mo-
żesz polegać na swojej chłodziarko- zamra-
żarce 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 
Przykładowo, zawiasy drzwi są poddawane te-
stom, obejmującym 100 tysięcy cykli otwierania 
i zamykania, co odpowiada ponad 15 latom 
użytkowania.

Udowodniona jakość 
Przed przystąpieniem do pakowania, każde po-
jedyncze urządzenie przechodzi kompleksową 
kontrolę jakości. Procedura ta sprawdza i testu-
je wszystkie technologie chłodzenia oraz kom-
ponenty mechaniczne i elektroniczne. Ponadto, 
aby potwierdzić najwyższą jakość wykonania, 
przeprowadzamy dokładną inspekcję wizualną.

Gwarantowana jakość 
Udzielamy dwuletniej gwarancji, która obejmuje 
wszystkie części, koszty naprawy lub wymiany 
jakiegokolwiek elementu urządzenia, który oka-
że się wadliwy. Oferujemy także możliwość roz-
szerzenia gwarancji do 10 lat.

Kompresor VCC: 
Nowoczesne kompresory VCC z regulacją 
prędkości obrotowej, gwarantują doskonałą wy-
dajność chłodzenia i zapewniają, iż urządzenia 
korzystają z optymalnej efektywności energe-
tycznej, dzięki czemu są ekonomiczne. Urzą-
dzenia są szczególnie ciche podczas pracy.

Od ponad 60 lat Liebherr specjalizuje się w produkcji najwyższej
jakości innowacyjnych chłodziarek i zamrażarek. Począwszy od etapu
projektowania, poprzez produkcję oraz marketing, Liebherr koncentruje się na 
tworzeniu najwyższej jakości urządzeń, wyróżniających się eleganckim
i ponadczasowym designem. Konsekwentnie udoskonalamy technologie 
oraz wdrażamy nowe rozwiązania, aby zagwarantować perfekcyjną świe-
żość i jakość przechowywanej żywności.

Jakość  
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Chłodziarki i zamrażarki Liebherr wyróżniają się ponad-
czasowym designem i elegancją, spełniając tym samym 
wszelkie wymagania estetyczne. Wyselekcjonowane 
materiały, detale wykonane ze stali szlachetnej, stylowe
wnętrze oraz praktyczne wyposażenie na drzwiach 
GlassLine – wszystko to potwierdza doskonałą jakość 
naszych urządzeń.

Design 

Design dla każdej kuchni
Szeroki wachlarz urządzeń pozwala na dobranie odpo-
wiedniego modelu, który nie tylko spełni wszelkie wyma-
gania pod kątem technicznym, ale także idealnie wkom-
ponuje się w klimat i wystrój każdej kuchni. Liebherr oferuje 
bogaty wybór wzorów np. modele z klasyczną stalą nie-
rdzewną, elegancką czarną stalą nierdzewną BlackSteel 
lub ze stylowym szklanym frontem.   

Funkcjonalność na codzień 
W firmie Liebherr design i funkcjonalność zawsze idą w 
parze. Przykładowo, aby uniknąć pozostawiania odci-
sków palców na drzwiach ze stali nierdzewnej, stosujemy 
specjalną powłokę SmartSteel. Aby otwieranie drzwi sta-
ło się przyjemnością, nasze ergonomiczne uchwyty zin-
tegrowane są z mechanizmem otwierającym. Natomiast 
wszystkie półki GlassLine mogą udźwignąć do 25 kg i 
przystosowane są do mycia w zmywarce.  

Design oświetlenia
Chłodziarki i zamrażarki Liebherr wyposażone są w no-
woczesne oświetlenie LED, które posiada długi czas pra-
cy, jest energooszczędne oraz praktycznie nie generuje 
ciepła. W chwili otwarcia drzwi urządzenia, wnętrze zo-
staje równomiernie oświetlone. Z wielką starannością dba-
my o to, aby instalować specjalnie wyselekcjonowane LED
-y, gwarantujące harmonijny, lekko niebieskawy i delikatnie 
przycieniony efekt. 

Nagrody za atrakcyjny design 
Doskonały design oraz znakomita jakość naszych urzą-
dzeń została wielokrotnie uhonorowana wieloma prestiżo-
wymi, międzynarodowymi nagrodami, m.in.: red dot, iF 
Product Design oraz  Good Design.
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1954
Liebherr rozpoczyna 
produkcję sprzętu 
AGD w Niemczech

2004
Innowacyjne oświe-
tlenie LED o wysokiej 
efektywności energe-
tycznej

2009
Powłoka SmartSteel 
redukująca widocz-
ność odcisków pal-
ców

2015
Nowe podblatowe urządze-
nie z technologią TipOpen, 
do zintegrowanej zabudowy 

2011
Technologia Soft-
System delikatnie 
zamykająca drzwi

2010
DuoCooling z naj-
wyższą wydajnością 
i efektywnością ener-
getyczną

1966
Wprowadzenie tech-
nologii FrostSafe

1987
Technologia NoFrost 
eliminująca koniecz-
ność rozmrażania 

2016
BluPerformance: 
Nowy wymiar
świeżości

1996
Opatentowana tech-
nologia BioFresh dla 
długotrwałego prze-
chowywania

1971
Pierwsza obsługa 
elektroniczna

1993
Zmiana na CFC/ 
Program wolny od 
HFC

2013
Nowe
super oszczędne
urządzenia do
zabudowy

2006
Pierwsza chło-
dziarka z pięcioma 
różnymi strefami tem-
peratur

Innowacyjne idee
Przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby 
nieustająco dbać o rozwój naszych produk-
tów. W związku z tym, we wszystkich zakła-
dach produkcyjnych posiadamy centra projekto-
we, zatrudniające wysoko wyspecjalizowanych 
pracowników. Nasz cel, to bycie najlepszym 
w swojej dziedzinie, pod każdym względem. 
Obecnie produkowane urządzenia Liebherr, są 
wyjątkowo ekonomiczne pod względem ener-
getycznym, dzięki zastosowaniu zaawansowa-
nej technologii oraz zoptymalizowanych cykli 
chłodniczych.

Efektywność energetyczna 
Liczne modele Liebherr posiadają najwyższą 
klasę efektywności energetycznej. Naszym ce-
lem jest produkcja energooszczędnych urzą-
dzeń, przy jednoczesnym zachowaniu jakości 
i  funkcjonalności. Wiele z naszych obecnych 
urządzeń jest o 20% bardziej ekonomicznych 
niż wartość graniczna wymagana w klasie 
A+++.

Innowacja w zakresie świeżości! 
Najnowsze chłodziarki i zamrażarki Liebherr po-
siadają specjalne strefy klimatyczne dla prawie 
każdego rodzaju żywności. W chłodziarce, 
oprócz klasycznych pojemników, Liebherr oferu-
je pojemniki BioCool, z regulowaną wilgotno-
ścią na owoce i warzywa, szuflady BioFresh, 
zapewniające idealne warunki dla mięsa, ryb, 
nabiału oraz owoców i warzyw;  zamrażarki 
natomiast oferują technolgię NoFrost, gwarantu-
jącą profesjonalną, długotrwałą jakość i świe-
żość przechowywanych produktów.

Funkcjonalność w każdym szczególe
Za pomocą ekranu dotykowego można wygod-
nie ustawić wszelkie funkcje urządzenia. Zale-
tą wyposażenia jest możliwość ustawienia pół-
ek GlassLine na dowolnie wybranej wysokości 
wnętrza. Napoje można przechowywać na 
drzwiach urządzenia lub, w zależności od mo-
delu, na praktycznej, specjalnie wyprofilowanej 
półce na butelki, którą można również zamienić 
na klasyczną szklaną półkę.  

Będąc liderem w dziedzinie urządzeń chłodniczych, Liebherr jako pierwszy 
pośród producentów chłodziarek i zamrażarek, wdrożył wiele koncepcji, 
które obecnie stosowane są jako standard. Na przykład: w pełni zamyka-
ne szuflady zamrażarek FrostSafe (chroniące komorę zamrażarki przed utra-
tą zimna, gdy urządzenie jest otwarte), opatentowana technologia BioFre-
sh, a także wygodny SoftSystem, tłumiący ruch zamykania drzwi.

Innowacja
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BluPerformance 
– nowy wymiar 
świeżości
Najwyższej jakości materiały, drobiazgowe wykonanie wszystkich detali, a 
także wygodna obsługa i precyzyjna elektronika dotykowa – oto zalety no-
wej linii urządzeń BluPerformance.  

Technologia chłodzenia została kompaktowo zintegrowana w cokole, co 
w połączeniu z zastosowaniem precyzyjnego sterowania elektronicznego, 
umożliwiło jeszcze większą oszczędność energetyczną, wyciszenie pracy 
urządzenia oraz udoskonalenie ergonomii komory zamrażarki. Technologie 
BioFresh oraz BioCool gwarantują długotrwałą świeżość przechowywanej 
żywności.

Elegancki, nowoczesny design sprawia, iż urządzenia te stanowią centralny 
punkt w każdej kuchni oraz gwarantują wygodę podczas codziennego użyt-
kowania. 

Udoskonalona wydajność energetyczna

Zwiększona wydajność

Wielofunkcyjna obsługa dotykowa

Wygoda i funkcjonalność

Najwyższej jakości materiały

Jeszcze więcej świeżości

Kompleksowe oświetlenie
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Wielofunkcyjna elek-
tronika dotykowa

Dzień za dniem 
Funkcjonalny program Dzień za Dniem zapew-
nia na co dzień optymalną wydajność chłodze-
nia oraz efektywność energetyczną, poprzez 
zastosowanie w komorze chłodziarki i zamra-
żarki standardowych ustawień temperatury.

Oszczędność energii
Program Oszczędność Energii oferuje obniżenie 
zużycia energii w stosunku do standardowych 
ustawień. W tym celu, temperatura w chłodziar-
ce i zamrażarce jest nieznacznie podniesiona. 
Wyświetlacz przedstawia użyteczne wskazów-
ki dotyczące oszczędzania energii, ułatwiając 
użytkownikowi dalszą redukcję kosztów energii 
elektrycznej.

Party
Program Party idealnie sprawdza się podczas 
przygotowywania przyjęcia: aktywowane zo-
stają funkcje SuperCool oraz SuperFrost, pozwa-
lające na schłodzenie i krótkie przechowywanie 
większych ilości jedzenia. Funkcja zmrażania 
butelek pozwala na szybkie schłodzenie na-
pojów w zamrażarce. W przypadku urządzeń 
wyposażonych w automatyczną kostkarkę Ice-
Maker produkcja kostek lodu zostaje zintensyfi-
kowana.

Wydajność Max
Dzięki programowi Wydajność Max urządzenie 
osiąga maksymalną wydajność chłodniczą. 
Dla strefy chłodzenia i zamrażania wybrane
zostają najniższe ustawienia temperatury. 

Wakacje
Program Wakacje zmniejsza zużycie energii 
podczas dłuższej nieobecności. Temperatura w 
chłodziarce zostaje ustawiona na 15°C, a tem-
peratura w zamrażarce utrzymuje się na pozio-
mie -18°C.

W urządzeniach BluPerformance z elektronicznym ekranem dotykowym, 
można łatwo i wygodnie ustawić wszystkie funkcje. Wysokiej rozdziel-
czości kolorowy, 7 calowy wyświetlacz umożliwia indywidualny wybór 
ustawień. Programy takie jak: Oszczędność energii, Wydajność Max, 
Party czy Wakacje zapewniają osiągnięcie optymalnego przechowywa-
nia żywności.
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Witaminy – podstawa zdrowego 
odżywiania
Powszechnie wiadomo, iż kluczową kwestią w 
celu zachowania składników odżywczych oraz 
długotrwałej świeżości zakupionych produktów 
spożywczych, jest ich prawidłowe magazyno-
wanie. Dzięki przechowywaniu żywności w ko-
morze chłodziarki, szczególnie w szufladach 
BioFresh, okres świeżości i przydatności do spo-
życia wielu owoców i warzyw może być zna-
cząco wydłużony (za wyjątkiem pomidorów). 
Zaskakującym jest fakt, iż  zawartość witamin w 
owocach i warzywach wzrasta podczas prze-
chowywania w komorach BioFresh. 

Idealny klimat
Strefa HydroSafe z wysoką wilgotnością powie-
trza zapewnia idealne warunki do przechowy-
wania owoców i warzyw. Klimat panujący w 
strefie DrySafe jest idealny do przechowywania 
mięsa, ryb oraz nabiału.  Za pomocą płyty re-
gulującej wilgotność, możemy zmienić klimat w 
szufladach BioFresh, z wysokiej wilgotności po-
wietrza (HydroSafe) na niską (DrySafe).

Technologia BioFresh gwarantuje idealny klimat dla długotrwałej świeżo-
ści produktów spożywczych. Żywność przechowywana w temperatu-
rze zbliżonej do 0°C, z prawidłowym poziomem wilgotności, zachowu-
je składniki odżywcze, takie jak witaminy i minerały, o wiele dłużej niż w 
tradycyjnej chłodziarce.

Długotrwała
świeżość z
BioFresh
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SBSes 7165

Centrum świeżości 
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SmartSteel znacząco redukuje powstawanie od-
cisków palców na powierzchni obudowy. Dzię-
ki najwyższej klasy uszlachetnieniu, stalowe po-
wierzchnie SmartSteel są łatwe do czyszczenia i 
znacznie bardziej odporne na zadrapania.

Zestaw Side-by-Side

Zintegrowany z drzwiami mechanizm zamykania 
SoftSystem, spowalnia ruch domykania drzwi,
nawet przy pełnym obciążeniu półek.
Pozwala na delikatne zamykanie drzwi chłodziarki
oraz zapobiega przed wypadaniem butelek i
produktów spożywczych. Od kąta otwarcia 
ok.35°, drzwi zamkną się automatycznie.

Kostkarka do lodu IceMaker z przyłączem na 
wodę z sieci zapewnia zapas kostek lodu najlep-
szej jakości na każdą okazję. Czy to do zimnego 
drinka czy też na imprezę - w dwóch szufladach 
znajduje się wystarczający zapas lodu. IceMaker 
z funkcją wyłączenia automatycznie zadba o uzu-
pełnienie zapasu.

Energooszczędna i nie wymagająca konserwacji: 
technologia LED o bardzo dużej trwałości zapew-
nia perfekcyjne oświetlenie wnętrza. Diody LED 
emitują bardzo mało ciepła, dzięki temu zacho-
wane jest optymalne przechowywanie świeżej 
żywności. Wyrafinowany design zintegrowanego 
oświetlenia zapewnia maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni wewnątrz urządzenia (nie rzutuje na 
pojemność netto).

Profesjonalna technologia NoFrost firmy Liebherr
sprawia, że rozmrażanie urządzenia nie jest
już konieczne. Ponadto produkty wyposażone
w NoFrost są wyjątkowo oszczędne i posiadają
niezwykle funkcjonalne wyposażenie.
 
 Więcej informacji na temat NoFrost 
 znajdziesz tutaj
 biofresh.liebherr.com

Jakość w najdrobniejszym szczególe

System BioFresh gwarantuje idealny klimat dla długotrwałej świeżości. Przy temperaturze nieco powyżej 0°C i odpowiedniej wil-
gotności powietrza warzywa i owoce, mięso, ryby oraz produkty mleczne zachowują witaminy, delikatny aromat i apetyczny wy-
gląd znacznie dłużej niż w normalnej chłodziarce.
BioFresh-Plus z oddzielnym elektronicznym systemem kontroli, oferuje jeszcze większe możliwości właściwego przechowywania 
produktów. Specjalnie dla ryb i owoców morza, w górnej szufladzie można obniżyć temperaturę do -2°C. Łącznie z ustawieniem 
DrySafe - z niższym poziomem wilgotności - powstają warunki, aby ryby i owoce morza zachowały świeżość na dłużej.
 Jednocześnie owoce południowe można przechowywać w dolnej szufladzie, z idealnym dla nich ustawieniem
 HydroSafe – z wyższym poziomem wilgotności - oraz z temperaturą +6°C.

 Więcej informacji na temat BioFresh znajdziesz tutaj: biofresh.liebherr.com
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SBSes 7165 
PremiumPlus

SBSes 7353 
Premium

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki, zamrażarki i winiarki

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 6 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Kolumny oświetleniowe LED po obu stronach

 · Oświetlenie LED stref BioFresh

 · BioFresh-Plus

 · 3 Strefa BioFresh na prowadnicach teleskopowych, 3 z możliwością ustawienia jako 

HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 5 Szuflady, VarioSpace

 · IceMaker z przyłączeniem na wodę z sieci 3/4 cala

 · Produkcja kostek lodu w ciągu 24 godzin: 0,8 kg

 · Zbiornik na kostki lodu: 1,5 kg

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 25 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 16 kg

 · 2 Akumulatory zimna 

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Winiarka
 · 2 strefy temperatur, każda z możliwością regulacji od 5°C do 20°C

 · Drzwi z przyciemnionego szkła izolacyjnego z ochroną UV

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy FreshAir gwarantujący świeże

powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Półki z drewna bukowego

 · 4 półki, w tym 2 na prowadnicach teleskopowych i 2 składane

 · Oświetlenie wnętrza LED włączone na stałe, przyciemniane

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyty ze stali szlachetnej/nierdzewnej slimline ze zintegrowanym mechanizmem 

otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Stałe zawiasy drzwiowe z lewej/z prawej

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 04, 06, 07, 10, 17, 18

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki, zamrażarki i BioFresh

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 7 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Półka na butelki oraz szampany

 · Oświetlenie LED

 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach teleskopowych, 2 z możliwością ustawienia jako 

HydroSafe lub DrySafe

 · 2 szuflady na owoce i warzywa na prowadnicach teleskopowych

Zamrażarka 4
 · 5 Szuflady VarioSpace

 · IceMaker z przyłączeniem na wodę z sieci 3/4 cala

 · Produkcja kostek lodu w ciągu 24 godzin: 0,8 kg

 · Zbiornik na kostki lodu: 1,5 kg

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 25 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 16 kg

 · 2 Akumulatory zimna 

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt ze stali szlachetnej/nierdzewnej slimline ze zintegrowanym mechanizmem 

otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Stałe zawiasy drzwiowe z lewej/z prawej

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 04, 06, 07, 17, 18

Zestawy Side-by-Side

1   Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm.
 Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Klasa efektywności energetycznej: l

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 432 / 1,183 kWh

Max. ilość butelek o poj. 0.75 l typu Bordeaux: 41

Całkowita pojemność netto: 593 l (Chłodziarka: 476 l / w tym szufl ady BioFresh: 110 l / w tym winiarka: 126 l  /  Zamrażarka: 117 l)

Poziom szumu: 42 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/stal nierdzewna

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 185,2 / 121 / 63

Klasa efektywności energetycznej:  v ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 385 / 1,053 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 663 l (Chłodziarka: 546 l w tym szufl ady BioFresh: 155 l / Zamrażarka: 117 l)

Poziom szumu: 40 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/stal nierdzewna

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 185,2 / 121 / 63 ¹
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SBSesf 7212 
Comfort

SBSbs 7263 
Premium

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla Kühl- & Zamrażarka

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 6 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Oświetlenie LED

 · 3 Strefa BioFresh na prowadnicach teleskopowych, 2 z możliwością ustawienia jako 

HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 9 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na zioła i owoce leśne

 · z przyłączeniem na wodę z sieci 3/4 cala

 · Produkcja kostek lodu w ciągu 24 godzin: 0,8 kg

 · Zbiornik na kostki lodu: 1,5 kg

 · Oświetlenie LED

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 24 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 18 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, Regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Stałe zawiasy drzwiowe z lewej/z prawej

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 04, 05, 06, 07

Sterowanie
 · MagicEye wyświetlacz temperatury LED za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i zamrażarki

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana czasowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka
 · PowerCooling

 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka na jajka

 · 7 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Sufitowe oświetlenie LED

 · 2 szuflady na owoce i warzywa na prowadnicach teleskopowych

Zamrażarka 4
 · 8 Szuflady, VaroSpace

 · Tacka na zioła i owoce leśne

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 24 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 20 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt ze stali szlachetnej/nierdzewnej slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwie-

rającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, Regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Stałe zawiasy drzwiowe z lewej/z prawej

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 05, 06, 07

Klasa efektywności energetycznej: l 

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 460 / 1,258 kWh 

Całkowita pojemność netto: 640 l (Chłodziarka: 383 l  / Zamrażarka: 257 l)

Poziom szumu: 42 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/srebrne

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 185,2 / 121 / 63 

1   Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm.

 Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Zestawy Side-by-Side

Klasa efektywności energetycznej: v ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 344 / 0,941 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 610 l (Chłodziarka: 358 l/w tym szufl ady BioFresh: 116 l / Zamrażarka: 252 l)

Poziom szumu: 42 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: BlackSteel ze SmartSteel/BlackSteel ze SmartSteel

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 185,2 / 121 / 63 ¹

Kolor/ opcje obudowy

SBSes 7263 w SmartSteel Kolor/ opcje obudowy

SBS 7212 w białe
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CBNes 6256 
PremiumPlus

CBNbe 6256 
PremiumPlus

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elek-
tronika dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Kühl- & Zamrażarka
 · Automatyczna funkcja SuperCool 
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana w zależności od ilości
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling
 · Półki z uchwytem na butelki Premium 
GlassLine
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania
 · Wymiennie stosowana jako tacki na 
butelki
 · Kolumny oświetleniowe LED po obu 
stronach, sufitowe oświetlenie LED
 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach 
teleskopowych, 2 z możliwością usta-
wienia jako HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 2 Szuflady na prowadnicach telesko-
powych

 · z przyłączeniem na wodę z sieci 3/4 
cala
 · Produkcja kostek lodu w ciągu 24 
godzin: 1,3 kg
 · Zbiornik na kostki lodu: 2,7 kg
 · Oświetlenie LED
 · Bezpieczne przechowywanie w przypad-
ku awarii: 45 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 
11 kg
 · Samozamykające się szuflady na pro-
wadnicach teleskopowych

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt
 · Uchwyty transportowe z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, 
Regulowane kółka transportowe z tyłu
 · Stałe zawiasy drzwiowe z lewej/z prawej
 · Wymienne uszczelki drzwiowe
 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem
otwierania

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 03, 06, 17, 18

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elek-
tronika dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Kühl- & Zamrażarka
 · Automatyczna funkcja SuperCool 
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana w zależności od ilości
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling
 · Półki z uchwytem na butelki Premium 
GlassLine
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania
 · Wymiennie stosowana jako tacki na 
butelki
 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu 
stronach , sufitowe oświetlenie LED
 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach 
teleskopowych, 2 z możliwością usta-
wienia jako HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 2 Szuflady na prowadnicach telesko-
powych

 · z przyłączeniem na wodę z sieci 3/4 
cala
 · Produkcja kostek lodu w ciągu 24 
godzin: 1,3 kg
 · Zbiornik na kostki lodu: 2,7 kg
 · Oświetlenie LED
 · Bezpieczne przechowywanie w przypad-
ku awarii: 45 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 
11 kg
 · Samozamykające się szuflady na pro-
wadnicach teleskopowych

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt
 · Uchwyty transportowe z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, 
Regulowane kółka transportowe z tyłu
 · Stałe zawiasy drzwiowe z lewej/z prawej
 · Wymienne uszczelki drzwiowe
 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem
otwierania

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 03, 06

Jakość w najdrobniejszym szczególe

Urządzenie z serii PremiumPlus jest wyposażone
w kolumny oświetleniowe LED, zintegrowane
po obu stronach wnętrza. Satynowane obudowy
kolumn emitują przyjemne i wysokowydajne
światło. Jednocześnie kolumny umożliwiają usta-
wianie szklanych półek na różnych wysokościach.
Dodatkowe, płaskie oświetlenie sufitowe LED
zapewnia równomierne światło w chłodziarce.

Nowa, automatyczna kostkarka IceMaker zapew-
nia kostki lodu najlepszej jakości na każdą oka-
zję. Czy to do zimnego drinka czy też na imprezę 
- w pojemnej szufladzie znajduje się wystarczają-
co duży zapas lodu. Zintegrowany filtr gwarantu-
je zawsze najlepszej jakości wodę do produkcji 
kostek lodu. Urządzenie sygnalizuje konieczność 
wymiany filtra. Technologia NoFrost nieprzerwa-
nie utrzymuje zamrażarkę nieoszronioną.

Eleganckie i precyzyjne sterowanie MagicEye
z innowacyjną obsługą Touch gwarantuje dokład-
ne zachowanie wybranej temperatury zarówno
w chłodziarce jak i zamrażarce. Poprzez delikat-
ne dotknięcie powierzchni Touch można wygod-
nie i w prosty sposób nastawić wszystkie funkcje.

Obie szuflady BioFresh są płynnie wysuwane na
najwyższej jakości szynach teleskopowych.
Pozwala to ocenić ich zawartość i zaplanować 
jak najlepsze ułożenie produktów. Zgodnie z wła-
snymi przyzwyczajeniami szklaną półkę znajdują-
cą się pod półką na butelki można użyć do usta-
wiania różnych pojemników lub kubeczków.

Zestaw Side-by-Side

Klasa efektywności energetycznej: n
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Całkowita pojemność netto: 471 l (Chłodziarka: 357 l/w tym szufl ady BioFresh: 68 l / 
                    Zamrażarka: 114 l)
Poziom szumu: 43 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna/stal nierdzewna
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 203,9 / 91 / 61,5

Klasa efektywności energetycznej: n
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Całkowita pojemność netto: 471 l (Chłodziarka: 357 l/w tym szufl ady BioFresh: 68 l /
   Zamrażarka: 114 l)
Poziom szumu: 43 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: beżowe/beżowe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 203,9 / 91 / 61,5
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Chłodziarko-zamrażarki
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Szeroka gama urządzeń chłodniczych Liebherr oferuje idealne rozwiązania 
dla każdego, spełniając wszelkie wymagania i potrzeby.
Chłodziarko-zamrażarki Liebherr posiadają innowacyjne technologie,
takie jak BioFresh lub BioCool oraz NoFrost lub SmartFrost. Wszystkie nasze 
urządzenia wyróżniają się bogatym wyposażeniem oraz dostępne są w
różnych wymiarach i kolorach.

Chłodziarko – zamrażarki: 
przegląd

Świeże jedzenie to podstawa zdrowego odżywiania. Szuflady BioFresh umieszczone na 
prowadnicach teleskopowych gwarantują idealny klimat dla długotrwałej świeżości.
W temperaturze nieco powyżej 0° C i przy idealnej wilgotności powietrza owoce i
warzywa,  ryby, mięso i nabiał zachowują witaminy, delikatny aromat i apetyczny wygląd 
znacznie dłużej niż w tradycyjnej chłodziarce.

Dwie szuflady zamrażarki umieszczone na wysokiej jakości szynach można lekko oraz 
wygodnie wysuwać. Szuflady są także wyposażone w mechanizm samoczynnego
wsuwania. Profesjonalna technologia NoFrost firmy Liebherr zaoszczędzi wysiłku i czasu 
na odmrażanie. Urządzenia NoFrost są wyjątkowo energooszczędne.

Dzięki systemowi SmartFrost oszranianie wnętrza jak i produktów jest znacznie zredukowa-
ne. Pozwala to na o wiele rzadsze odmrażanie. Ściany wewnętrzne są gładkie i bardzo 
łatwe do mycia.

Znajdująca się w komorze chłodziarki szuflada BioCool-Box,  umożliwia regulację
poziomu wilgotności, dzięki czemu żywność zachowuje świeżość na dłużej. Szuflada
BioCool-Box zapewnia uporządkowane przechowywanie żywności i umieszczona jest na 
płynnych prowadnicach teleskopowych, ułatwiających wysuwanie. Poziom wilgotności w 
BioCool-Box regulowany jest za pomocą.

strony 38

strony 42

strony 34

strony 39 strony 40
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Chłodziarko-zamrażarki

System BioFresh gwarantuje idealny klimat dla długotrwałej świeżości. Przy temperaturze nieco powyżej 0°C i odpowiedniej wil-
gotności powietrza warzywa i owoce, mięso, ryby oraz produkty mleczne zachowują witaminy, delikatny aromat i apetyczny wy-
gląd znacznie dłużej niż w normalnej chłodziarce.
BioFresh-Plus z oddzielnym elektronicznym systemem kontroli, oferuje jeszcze większe możliwości właściwego przechowywania 
produktów. Specjalnie dla ryb i owoców morza, w górnej szufladzie można obniżyć temperaturę do -2°C. Łącznie z ustawieniem 
DrySafe - z niższym poziomem wilgotności - powstają warunki, aby ryby i owoce morza zachowały świeżość na dłużej.
 Jednocześnie owoce południowe można przechowywać w dolnej szufladzie, z idealnym dla nich ustawieniem
 HydroSafe – z wyższym poziomem wilgotności - oraz z temperaturą +6°C.

 Więcej informacji na temat BioFresh znajdziesz tutaj: biofresh.liebherr.com

Profesjonalna technologia NoFrost firmy Liebherr
sprawia, że rozmrażanie urządzenia nie jest
już konieczne. Ponadto produkty wyposażone
w NoFrost są wyjątkowo oszczędne i posiadają
niezwykle funkcjonalne wyposażenie.
 
 Więcej informacji na temat NoFrost 
 znajdziesz tutaj
 nofrost.liebherr.com

Znajdująca się w komorze chłodziarki szuflada BioCool-Box, umożliwia regulację poziomu wilgotności, dzięki czemu 
żywność zachowuje świeżość na dłużej. Szuflada BioCool-Box zapewnia uporządkowane przechowywanie żywnoś-
ci i umieszczona jest na płynnych prowadnicach rolkowych, ułatwiających wysuwanie.
Poziom wilgotności w BioCool-Box regulowany jest za pomocą suwaka ( etykieta: symbol kropli wody).

Wyróżniające się wnętrze GlassLine reprezentuje 
doskonałą jakość projektu i wykonania. Szuflady 
wykonane są ze szkła hartowanego. Dzielona, 
wsuwana jedna pod drugą, szklana półka może 
zostać umieszczona na dowolnej wysokości.

Energooszczędna i nie wymagająca konserwacji: 
technologia LED o bardzo dużej trwałości zape-
wnia perfekcyjne oświetlenie wnętrza. Diody LED 
emitują bardzo mało ciepła, dzięki temu zacho-
wane jest optymalne przechowywanie świeżej 
żywności. Wyrafinowany design zintegrowanego 
oświetlenia zapewnia maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni wewnątrz urządzenia (nie rzutuje na 
pojemność netto).

Dzięki systemowi SmartFrost oszranianie wnętrza 
jak i produktów jest znacznie zredukowane. Po-
zwala to na o wiele rzadsze odmrażanie. Ściany 
wewnętrzne są gładkie i bardzo łatwe do mycia.

Jakość w najdrobniejszym szczególe



32 3332 33

7 calowy wyświetlacz TFT, wysokiej jakości, o 
wysokim kontraście, zintegrowany jest na drzwi-
ach urządzenia i oferuje indywidualne ustawie-
nia dzięki intuicyjnej nawigacji. Urządzenie może 
zostać zaprogramowane do specyficznych wy-
magań, jednoczesnie zapewniając optymalne pr-
zechowywanie żywności.

Prawie wszystkie drzwi ze stali szlachetnej posi-
adają powierzchnię SmartSteel. W znacznym 
stopniu redukuje ona powstawanie na powierzch-
ni odcisków palców, umożliwiając jednocześnie 
jej wyjątkowo łatwe czyszczenie i zwiększając 
odporność na zadrapania.

Wszystkie półki i szuflady w komorze zamrażarki,
można z łatwością wyjmować. Dzięki temu całe 
wnętrze zamrażarki można wykorzystać jako
VarioSpace również dla produktów o dużych
gabarytach.

Oświetlenie LED szuflad BioFresh zintegrowane 
jest w poziomej płycie działowej. Energooszczęd-
ne, o dużej trwałości, nie wymagające konser-
wacji oświetlenie LED, zapewnia idealne oświe-
tlenie otwartych szuflad BioFresh, gwarantując 
dobry podgląd na przechowywaną żywność.

W urządzeniach BluPerformance technologia chłodzenia została kompaktowo zintegrowana w cokole urządzenia, mi-
nimalizując w ten sposób poziom szumu oraz oszczędzając przestrzeń. BluPerformance oferuje najwyższą wydajność, 
zwiększoną energooszczędność, a jednocześnie oznacza wzrost pojemności netto.

1. Przyłącze zasilające   2. Praktyczne dystanse ścienne pozwalają na zachowanie odstępu od ściany i wygodne po 
    dłączenie urządzenia  3. Kompresor VCC   4. Wyciszony wentylator w cokole     5. Kondensator
6. Odpływ wody z odszraniania

Kostkarka do lodu IceMaker z przyłączem na 
wodę z sieci zapewnia zapas kostek lodu najleps-
zej jakości na każdą okazję. Czy to do zimnego 
drinka czy też na imprezę - w dwóch szufladach 
znajduje się wystarczający zapas lodu. IceMaker 
z funkcją wyłączenia automatycznie zadba o uzu-
pełnienie zapasu.

Chłodziarko-zamrażarki

Dzięki dwóm oddzielnie regulowanym obiegom
chłodniczym DuoCooling, temperaturę w chłodzi-
arce i zamrażarce można ustawić niezależnie od
siebie. Pomiędzy obiema komorami nie dochodzi
do wymiany powietrza, co zapobiega przenosze-
niu się zapachów i wysychaniu produktów.

Jakość w najdrobniejszym szczególe



34 3534 35

7575 6060

CBNPes 5167 
PremiumPlus

CBNPbe 5156 
Premium

CBNPbs 4858 
Premium

CBNPes 4858 
Premium

Chłodziarko-zamrażarki wolnostojące z funkcją BioFresh oraz NoFrost

Sterowanie
 · Kursorowy wyświetlacz LCD na 
drzwiach, elektroniczne sterowanie 
dotykowe

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki

 · Automatyczna funkcja SuperCool 
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, stero-
wana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 
 · Półki z uchwytem na butelki Premium 
GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone

 · Wymiennie stosowana jako tacki na 
butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu 
stronach

 · BioFresh-Plus
 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach tele-
skopowych, 2 z możliwością ustawienia 
jako HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 4 Szuflady, VarioSpace
 · IceMaker z przyłączeniem na wodę z 
sieci 3/4 cala

 · Produkcja kostek lodu w ciągu 24 
godzin: 1,0 kg

 · Zbiornik na kostki lodu: 1,5 kg
 · Oświetlenie LED
 · Bezpieczne przechowywanie w przypad-
ku awarii: 34 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 14 kg
 · 2 Akumulatory zimna
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design
 · Uchwyt ze stali szlachetnej/nierdzewnej 
slimline ze zintegrowanym mechani-
zmem otwierającym 

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane 
kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 04, 06, 17, 18

Sterowanie
 · Kolorowy, 7 calowy wyświetlacz TFT na 
drzwiach, elektroniczne sterowanie dotykowe
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana w zależności od ilości
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling z aktywowanym filtrem 
węglowym FreshAir 
 · Półki z uchwytem na butelki Premium 
GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki
 · Sufitowe oświetlenie LED z funkcją 
przyciemniania
 · Oświetlenie LED stref BioFresh
 · Oświetlenie LED na tylnej ścianie
 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach 
teleskopowych, 2 z możliwością usta-
wienia jako HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, z czego 2 na prowadnicach 
rolkowych, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Oświetlenie LED
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 24 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 16 kg
 · 2 Akumulatory zimna
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowa-
ne kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe
 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem
otwierania

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Sterowanie
 · Wyświetlacz LCD na drzwiach, elektro-
nika dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool 
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana w zależności od ilości
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 
 · Półki z uchwytem na butelki Premium 
GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Wymiennie stosowana jako tacki na 
butelki
 · Sufitowe oświetlenie LED
 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach 
teleskopowych, 2 z możliwością usta-
wienia jako HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przypad-
ku awarii: 30 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 
14 kg
 · 2 Akumulatory zimna
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane 
kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 02, 06

Sterowanie
 · Kolorowy, 7 calowy wyświetlacz TFT na 
drzwiach, elektroniczne sterowanie dotykowe
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana w zależności od ilości
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
komory BioCool
 · PowerCooling z aktywowanym filtrem 
węglowym FreshAir 
 · Półki z uchwytem na butelki Premium 
GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki
 · Sufitowe oświetlenie LED z funkcją 
przyciemniania
 · Oświetlenie LED stref BioFresh
 · Oświetlenie LED na tylnej ścianie
 · 2 Strefa BioFresh mit SoftTelescopic, 
2 z możliwością ustawienia jako 
HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, z czego 2 na prowadnicach 
rolkowych, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Oświetlenie LED
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 24 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 16 kg
 · 2 Akumulatory zimna
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design 
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane 
kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe
 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem
otwierania

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

1  Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm oraz 1,5 cm w urządzeniach BluPerformance. 
Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Klasa efektywności energetycznej: n ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 305 / 0,835 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 421 l (Chłodziarka: 306 l/w tym szufl ady BioFresh: 107 l 
    Zamrażarka: 115 l)
Poziom szumu: 40 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: beżowe/beżowe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 202 / 75 / 63 ¹

Klasa efektywności energetycznej: s ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 344 l (Chłodziarka: 243 l/w tym szufl ady BioFresh: 97 l
   Zamrażarka: 101 l)
Poziom szumu: 37 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: BlackSteel ze SmartSteel/BlackSteel ze SmartSteel
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201 / 60 / 66,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: s ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 344 l (Chłodziarka: 243 l/w tym szufl ady BioFresh: 97 l 
   Zamrażarka: 101 l)
Poziom szumu: 37 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/stal nierdzewna ze SmartSteel
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201 / 60 / 66,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 304 / 0,832 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 411 l (Chłodziarka: 299 l/w tym szufl ady BioFresh: 99 l
                    Zamrażarka: 112 l)
Poziom szumu: 42 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/stal nierdzewna
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 202 / 75 / 63 ¹



36 3736 37

60 6060

CBNef 4815 
Comfort

CBNbs 4815 
Comfort

CBNPgw 4855 
Premium

Chłodziarko-zamrażarki wolnostojące z funkcją BioFresh oraz NoFrost

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy wyświe-
tlacz TFT za drzwiami, elektronika 
dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

 
Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling z aktywowanym filtrem 
węglowym FreshAir 
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Wymiennie stosowana jako tacki na 
butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach 
teleskopowych, 1 z możliwością usta-
wienia jako HydroSafe lub DrySafe 

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przypad-
ku awarii: 24 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 
16 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

 
Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane 
kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe
 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem 
otwierania

 
Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Sterowanie
 · Kolorowy, 2.4 calowy wyświetlacz TFT 
za drzwiami, elektroniczne sterowanie 
dotykowe
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana w zależności od ilości
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

 
Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling z aktywowanym filtrem 
węglowym FreshAir 
 · Półki z uchwytem na butelki Premium 
GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Wymiennie stosowana jako tacki na 
butelki
 · Sufitowe oświetlenie LED z funkcją 
przyciemniania
 · Oświetlenie LED stref BioFresh
 · Oświetlenie LED na tylnej ścianie
 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach 

teleskopowych, 2 z możliwością usta-
wienia jako HydroSafe lub DrySafe 

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, z czego 2 na prowadnicach 
rolkowych, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Oświetlenie LED
 · Bezpieczne przechowywanie w przypad-
ku awarii: 24 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 16 kg
 · 2 Akumulatory zimna
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

 
Zalety wyposażenia
 · GlassEdition   · Podchwyty
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane 
kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe
 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem 
otwierania

 
Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

 
Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling z aktywowanym filtrem 
węglowym FreshAir 
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Wymiennie stosowana jako tacki na 
butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach 
teleskopowych, 1 z możliwością usta-
wienia jako HydroSafe lub DrySafe 

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 24 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 
16 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

 
Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane 
kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe
 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem 
otwierania

 
Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

1 Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm.
 Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Zintegrowany z drzwiami mechanizm zamykania 
SoftSystem, spowalnia ruch domykania drzwi, 
nawet przy pełnym obciążeniu półek. Pozwala 
na delikatne zamykanie drzwi chłodziarki oraz 
zapobiega przed wypadaniem butelek i produk-
tów spożywczych. Od kąta otwarcia ok.35°, 
drzwi zamkną się automatycznie.

Wysokiej wydajności system PowerCooling zapewnia 
szybkie schładzanie świeżo włożonych produktów i 
równomierny rozkład temperatury w całym wnętrzu 
chłodziarki. Zintegrowany z wentylatorem, aktywo-
wany filtr węglowy FreshAir, oczyszcza powietrze 
wewnątrz i szybko wychwytuje nieprzyjemne zapa-
chy, gwarantując optymalną jakość powietrza. 
Elektroniczny wyświetlacz posiada wygodną funkcję 
przypominania, która informuje użytkowników o po-
trzebie wymiany filtra.

Klasa efektywności energetycznej: s ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 344 l (Chłodziarka: 243 l/w tym szuflady BioFresh: 97 l  
   Zamrażarka: 101 l)
Poziom szumu: 37 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: Szklany biały front/białe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201 / 60 / 68,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: s ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 343 l (Chłodziarka: 242 l/w tym szuflady BioFresh: 94 l 
    Zamrażarka: 101 l)
Poziom szumu: 38 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: BlackSteel ze SmartSteel/BlackSteel ze SmartSteel
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201 / 60 / 66,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: s ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 343 l (Chłodziarka: 242 l/w tym szuflady BioFresh: 94 l 
   Zamrażarka: 101 l)
Poziom szumu: 38 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/stal nierdzewna
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201 / 60 / 66,5 ¹

Kolor/ opcje obudowy

CBN 4815 w białeKolor/ opcje obudowy 

CBNPgb 4855 Szklany czarny front
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Chłodziarko-zamrażarki z funkcją BioFresh oraz z systemem SmartFrost

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku 
awarii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling z aktywowanym filtrem 
węglowym FreshAir 
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, 
z czego 1 dzielone
 · Wymiennie stosowana jako tacki na 
butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach 
teleskopowych, 1 z możliwością usta-
wienia jako HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 33 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 13 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowa-
ne kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe
 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem
otwierania

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling z aktywowanym filtrem 
węglowym FreshAir 
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 3 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Wymiennie stosowana jako tacki na 
butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach 
teleskopowych, 1 z możliwością usta-
wienia jako HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 33 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 13 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowa-
ne kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe
 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem
otwierania

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Chłodziarko-zamrażarki z systemem BioCool oraz NoFrost

Klasa efektywności energetycznej: s ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 174 / 0,474 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 361 l (Chłodziarka: 260 l / Zamrażarka: 101 l)

Poziom szumu: 38 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/srebrne
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201 / 60 / 66,5 ¹

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka
 · PowerCooling z aktywowanym filtrem 
węglowym FreshAir 
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Półka na butelki
 · Oświetlenie LED

· 1 Pojemnik BioCool-Box, na prowadni-
  cach rolkowych

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 24 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 16 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowa-
ne kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe
 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem
otwierania

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Klasa efektywności energetycznej: s ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 174 / 0,474 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 361 l (Chłodziarka: 260 l / Zamrażarka: 101 l)

Poziom szumu: 38 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: białe / białe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201 / 60 / 66,5 ¹

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka
 · PowerCooling z aktywowanym filtrem 
węglowym FreshAir 
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Półka na butelki
 · Oświetlenie LED
 · 1 Pojemnik BioCool-Box, na prowadni-
cach rolkowych

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 24 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 16 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowa-
ne kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe
 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem
otwierania

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

1 Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm.
 Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Klasa efektywności energetycznej: s ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 183 / 0,499 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 357 l (Chłodziarka: 242 l/w tym szufl ady BioFresh: 94 l 
   Zamrażarka: 115 l)
Poziom szumu: 38 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/srebrne
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201 / 60 / 66,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: s ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 175 / 0,478 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 319 l (Chłodziarka: 204 l/w tym szufl ady BioFresh: 94 l 
   Zamrażarka: 115 l)
Poziom szumu: 38 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/srebrne
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kolor/ opcje obudowy

CB 4815 w białe

Kolor/ opcje obudowy

CB 4315 w białe
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Chłodziarko-zamrażarki z funkcją NoFrost

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka
 · PowerCooling
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Półka na butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 szuflady na owoce i warzywa na pro-
wadnicach rolkowych

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 18 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 11 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowa-
ne kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 02, 06, 07

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka 
 · PowerCooling
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Półka na butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 szuflady na owoce i warzywa na pro-
wadnicach rolkowych

Zamrażarka 4
 · 4 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przypad-
ku awarii: 18 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 11 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane 
kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 02, 06, 07

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka
 · PowerCooling
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Półka na butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 szuflady na owoce i warzywa na pro-
wadnicach rolkowych

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przypad-
ku awarii: 18 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 11 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane 
kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 02, 06, 07

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka
 · PowerCooling
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Półka na butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 szuflady na owoce i warzywa na pro-
wadnicach rolkowych

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 18 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 11 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowa-
ne kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 02, 06, 07

1   Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm.
 Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Klasa efektywności energetycznej: n ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 356 l (Chłodziarka: 269 l / Zamrażarka: 87 l)
Poziom szumu: 39 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: białe / białe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 356 l (Chłodziarka: 269 l / Zamrażarka: 87 l)
Poziom szumu: 39 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel / srebrne
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 263 / 0,718 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 340 l (Chłodziarka: 221 l / Zamrażarka: 119 l)
Poziom szumu: 39 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: BlackSteel ze SmartSteel/BlackSteel ze SmartSteel
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 237 / 0,648 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 308 l (Chłodziarka: 221 l / Zamrażarka: 87 l)
Poziom szumu: 39 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: białe / białe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Kolor/ opcje obudowy 

CNef 3915 Front ze stali nierdzewnej

CN 3915  w białe

Kolor/ opcje obudowy 

CNef 3515 Front ze stali nierdzewnej
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Chłodziarko-zamrażarki z funkcją SmartFrost

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 
Chłodziarki i zamrażarki
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-
rii: wizualny i akustyczny
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka
 · PowerCooling
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Półka na butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 szuflady na owoce i warzywa

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 29 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 12 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Uchwyt Slimline  ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane 
kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 02, 06, 07

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Półka na butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 szuflady na owoce i warzywa

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 30 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 7 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Uchwyt Slimline  ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane 
kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 02, 06, 07

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Półka na butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 szuflady na owoce i warzywa

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 28 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 7 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowa-
ne kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 02, 06, 07

Sterowanie
 · Monochromatyczny, 2.4 calowy 
wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroni-
ka dotykowa
 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury
 · Automatyczna funkcja SuperCool (z 
ograniczeniem czasowym)
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-
rowana czasowo
 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 
akustyczny

Chłodziarka
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 
GlassLine, Tacka na jajka
 · 3 Półki GlassLine do przechowywania, z 
czego 1 dzielone
 · Półka na butelki
 · Oświetlenie LED
 · 2 szuflady na owoce i warzywa

Zamrażarka 4
 · 2 Szuflady, VarioSpace
 · Tacka na kostki lodu
 · Bezpieczne przechowywanie w przy-
padku awarii: 23 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 6 kg
 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design
 · Uchwyt Slimline  ze zintegrowanym 
mechanizmem otwierającym
 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej 
wentylacji
 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu
 · Regulowane nóżki z przodu, regulowa-
ne kółka transportowe z tyłu
 · Zamienne zawiasy drzwiowe
 · Wymienne uszczelki drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 02, 06, 07

1   Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm.
 Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Klasa efektywności energetycznej: s ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 312 l (Chłodziarka: 224 l / Zamrażarka: 88 l)
Poziom szumu: 38 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: białe / białe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 229 / 0,627 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 358 l (Chłodziarka: 270 l / Zamrażarka: 88 l)
Poziom szumu: 40 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-ST
Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel / srebrne
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 216 / 0,590 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 310 l (Chłodziarka: 222 l / Zamrażarka: 88 l)
Poziom szumu: 40 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-ST
Drzwi/ściany boczne: białe / białe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 196 / 0,535 kWh ¹
Całkowita pojemność netto: 277 l (Chłodziarka: 222 l / Zamrażarka: 55 l)
Poziom szumu: 39 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-ST
Drzwi/ściany boczne: białe / białe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 162,3 / 60,0 / 62,5 ¹

Kolor/ opcje obudowy

CUef 2915 Front ze stali nierdzewnej

Kolor/ opcje obudowy 

Cef 3825 Front ze stali nierdzewnej

Kolor/ opcje obudowy 

CU 4015  w białe
Kolor/ opcje obudowy 

CUef 3515 Front ze stali nierdzewnej
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Chłodziarko-zamrażarki z funkcją SmartFrost

Sterowanie
 · Sterowanie mechaniczne wewnątrz, sterowanie cyfrowe

 · Funkcja CoolPlus

Chłodziarka
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka 

na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Półka na butelki

 · Oświetlenie LED

 · 2 szuflady na owoce i warzywa

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 27 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 4 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym mechanizmem 

otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 06

Sterowanie
 · Sterowanie mechaniczne wewnątrz, sterowanie cyfrowe

 · Funkcja CoolPlus

Chłodziarka
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka 

na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Półka na butelki

 · Oświetlenie LED

 · 2 szuflady na owoce i warzywa

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 27 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 4 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym mechanizmem 

otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 06

Sterowanie
 · Sterowanie mechaniczne wewnątrz, sterowanie cyfrowe

 · Funkcja CoolPlus

Chłodziarka
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka 

na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Półka na butelki

 · Oświetlenie LED

 · 2 szuflady na owoce i warzywa

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 27 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 4 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym mechanizmem 

otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 06

Sterowanie
 · Sterowanie mechaniczne wewnątrz, sterowanie cyfrowe

 · Funkcja CoolPlus

Chłodziarka
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka 

na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Półka na butelki

 · Oświetlenie LED

 · 2 szuflady na owoce i warzywa

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace  · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 27 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 4 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt ze stali szlachetnej/nierdzewnej slimline ze zinte-

growanym mechanizmem otwierającym 

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 06

Sterowanie
 · Sterowanie mechaniczne wewnątrz, sterowanie cyfrowe 

mechanisch

 · Funkcja CoolPlus

Chłodziarka
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka 

na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Półka na butelki  · Oświetlenie LED

 · 2 szuflady na owoce i warzywa

Zamrażarka 4
 · 2 Szuflady, VarioSpace  · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 25 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 4 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt ze stali szlachetnej/nierdzewnej slimline ze

zintegrowanym mechanizmem otwierającym 

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 06

Sterowanie
 · Sterowanie mechaniczne wewnątrz, sterowanie cyfrowe

 · Funkcja CoolPlus

Chłodziarka
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka 

na jajka

 · 3 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Oświetlenie LED

 · 2 szuflady na owoce i warzywa

Zamrażarka 4
 · 2 Szuflady, VarioSpace  · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 25 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 4 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt ze stali szlachetnej/nierdzewnej slimline ze

zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 06

1   Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm.

Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 294 l (Chłodziarka: 210 l / 

   Zamrażarka: 84 l)

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: AvocadoGreen / AvocadoGreen

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 181,2 / 55 / 63 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 294 l (Chłodziarka: 210 l /

   Zamrażarka: 84 l)

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: FireRed / FireRed

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 181,2 / 55 / 63 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 294 l (Chłodziarka: 210 l / 

   Zamrażarka: 84 l)

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: WaterBlue / WaterBlue

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 181,2 / 55 / 63 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 294 l (Chłodziarka: 210 l / 

   Zamrażarka: 84 l)

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/ 

 srebrne

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 181,2 / 55 / 63 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 263 l (Chłodziarka: 210 l / 

   Zamrażarka: 53 l)

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/ 

                  srebrne

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 161,2 / 55 / 63 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 176 / 0,481 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 208 l (Chłodziarka: 155 l /

    Zamrażarka: 53 l)

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: srebrne/srebrne

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 137,2 / 55 / 63 ¹

Kolor/ opcje obudowy 

CU 3311 w białe

Kolor/ opcje obudowy 

CU 2811 w białe

Kolor/ opcje obudowy 

CU 2311 w białe
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Świeże jedzenie to podstawa zdrowego odżywiania. Szuflady BioFresh umieszczone na prowadnicach teleskopo-
wych gwarantują idealny klimat dla długotrwałej świeżości. W temperaturze nieco powyżej 0° C i przy idealnej wil-
gotności powietrza owoce i warzywa,  ryby, mięso i nabiał zachowują witaminy, delikatny aromat i apetyczny wy-
gląd znacznie dłużej niż w tradycyjnej chłodziarce.

Wysokiej wydajności system PowerCooling zapew-
nia  szybkie schładzanie świeżo włożonych pro-
duktów i równomierny rozkład temperatury w całym 
wnętrzu chłodziarki. Zintegrowany z wentylatorem, 
aktywowany filtr węglowy FreshAir, oczyszcza po-
wietrze wewnątrz i szybko wychwytuje nieprzyjemne 
zapachy, gwarantując optymalną jakość powietrza. 
Elektroniczny wyświetlacz posiada wygodną funkcję 
przypominania, która informuje użytkowników o po-
trzebie wymiany filtra.

Energooszczędna i nie wymagająca konserwa-
cji: technologia LED o bardzo dużej trwałości 
zapewnia perfekcyjne oświetlenie wnętrza. Dio-
dy LED emitują bardzo mało ciepła, dzięki temu 
zachowane jest optymalne przechowywanie 
świeżej żywności. Wyrafinowany design zinte-
growanego oświetlenia zapewnia maksymal-
ne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz urzą-
dzenia.

Zintegrowany z drzwiami mechanizm zamykania 
SoftSystem, spowalnia ruch domykania drzwi, na-
wet przy pełnym obciążeniu półek. Pozwala na 
delikatne zamykanie drzwi chłodziarki oraz za-
pobiega przed wypadaniem butelek i produktów 
spożywczych. Od kąta otwarcia ok.35°, drzwi 
zamkną się automatycznie.

Chłodziarki wolnostojące

Monochromatyczny, dotykowy, 2.4 calowy
wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i wysokim 
kontraście, biały na czarnym tle, zintegrowany za 
drzwiami urządzenia, umożliwia intuicyjną obsługę.

Jakość w najdrobniejszym szczególe

Oświetlenie LED ściany tylnej zintegrowane jest 
w tylnej części poziomej płyty działowej. Ener-
gooszczędne, przyjazne dla środowiska oraz nie 
wymagające konserwacji oświetlenie LED opty-
malnie oświetla tylną część komory chłodziarki, 
od dołu ku górze zapewniając równomierne, naj-
wyższej jakości oświetlenie.

Szczeliny po wewnętrznej stronie drzwi umożli-
wiają łatwy montaż, czyszczenie oraz wymia-
nę uszczelki. Uszczelka posiada specjalistyczne 
właściwości antybakteryjnie izolujące przed drob-
noustrojami, co sprzyja zachowaniu doskonałej 
higieny wpływając na bezpieczne przechowywa-
nie żywności.
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Chłodziarki wolnostojące z funkcją BioFresh

Sterowanie
 · Kolorowy, 2.4 calowy wyświetlacz TFT 

za drzwiami, elektroniczne sterowanie 

dotykowe

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 

Chłodziarka

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-

rii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 

akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling z aktywowanym filtrem 

węglowym FreshAir 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium 

GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z 

czego 1 dzielone

 · Wymiennie stosowana jako tacki na 

butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu 

stronach

 · Oświetlenie LED stref BioFresh

 · Oświetlenie LED na tylnej ścianie

 · 3 Strefa BioFresh mit SoftTelescopic, 

2 z możliwością ustawienia jako 

HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przy-

padku awarii: 12 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 2 kg

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design

 · Podchwyt ze zintegrowanym mechani-

zmem otwierającym

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane 

kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Wymienne uszczelki drzwiowe

 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem

otwierania

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01, 02, 06, 10, 19, 20, 21

Chłodziarki wolnostojące z funkcją BioFresh

Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i  
wysokim kontraście, zintegrowany jest za drzwia-
mi urządzenia i umożliwia intuicyjne ustawienia 
temperatury.
Wydajne energetycznie oraz długotrwałe oświe-
tlenie LED, zapewnia perfekcyjną iluminację wnę-
trza. Światło LED emituje bardzo mało ciepła, co 
gwarantuje, iż świeże jedzenie jest zawsze prze-
chowywane w odpowiednich warunkach.

System BioFresh gwarantuje idealny klimat dla
długotrwałej świeżości. Przy temperaturze nieco
powyżej 0°C i odpowiedniej wilgotności powie-
trza warzywa i owoce, mięso, ryby oraz produkty 
mleczne zachowują witaminy, delikatny aromat i 
apetyczny wygląd znacznie dłużej niż w normal-
nej chłodziarce.

Klasa efektywności energetycznej: s ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 367 l (Chłodziarka: 367 l/w tym szufl ady BioFresh: 133 l)

Poziom szumu: 37 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: BlackSteel ze SmartSteel/BlackSteel ze SmartSteel

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 185 / 60 / 66,5 ¹

Sterowanie
 · Kolorowy, 2.4 calowy wyświetlacz TFT 

za drzwiami, elektroniczne sterowanie 

dotykowe

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 

Chłodziarka

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-

rii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i 

akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling z aktywowanym filtrem 

węglowym FreshAir 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium 

GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z 

czego 1 dzielone

 · VarioSafe

 · Wymiennie stosowana jako tacki na 

butelki

 · Sufitowe oświetlenie LED z funkcją 

przyciemniania

 · Oświetlenie LED stref BioFresh

 · Oświetlenie LED na tylnej ścianie

 · 3 Strefa BioFresh mit SoftTelescopic, 

2 z możliwością ustawienia jako 

HydroSafe lub DrySafe

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design

 · Uchwyt ze stali szlachetnej/nierdzewnej 

slimline ze zintegrowanym mechani-

zmem otwierającym 

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowa-

ne kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Wymienne uszczelki drzwiowe

 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem

otwierania

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01, 02, 10, 19, 20, 21

Klasa efektywności energetycznej: s ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 77 / 0,210 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 194 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 125 / 60 / 66,5 ¹

Sterowanie
 · Kolorowy, 2.4 calowy wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroniczne sterowanie dotykowe

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · Oświetlenie LED

 · 5 Strefa BioFresh, ustawienie HydroSafe lub DrySafe

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design

 · Uchwyt Slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Wymienne uszczelki drzwiowe

 · Ukryte zawiasy z ogranicznikiem

otwierania

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 20, 21

1  Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm.

 Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Klasa efektywności energetycznej: s ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 338 l (Chłodziarka: 314 l/w tym szufl ady BioFresh: 133 l / 

 Zamrażarka: 24 l)

Poziom szumu: 37 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: Szklany biały front/białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 185 / 60 / 68,5 ¹
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Zamrażarki
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od strony 58 od strony 62

strony 63 od strony 64

Zamrażarki Liebherr wyposażone w technologie NoFrost, SmartFrost lub StopFrost, 
gwarantując najwyższy komfort użytkowania. Bogaty wachlarz urządzeń pozwala 
dobrać model, który spełnia wszelkie potrzeby. Liebherr oferuje zamrażarki wolnosto-
jące, podblatowe oraz skrzyniowe w wielu różnych rozmiarach i wariantach wypo-
sażenia.

Zamrażarki: przegląd

Urządzenia NoFrost firmy Liebherr pozwalają na długo zachować świeżość produktów dzię-
ki doskonałej wydajności chłodzenia. Produkty są zamrażane obiegowym powietrzem chło-
dzącym, a wilgoć jest odprowadzana na zewnątrz. Dzięki temu w komorze zamrażarki nie 
powstaje zbędny lód, a produkty nie ulegają oszronieniu. Rozmrażanie urządzeń z systemem 
NoFrost nie jest konieczne.

Dzięki technologii SmartFrost oszranianie wnętrza jak i produktów jest znacznie zredukowane. 
Pozwala to na o wiele rzadsze rozmrażanie. Wewnętrzne ściany są gładkie i bardzo łatwe 
do mycia. Szuflady zamrażarki i szklane półki można łatwo wyjąć. 

Innowacyjny system StopFrost ma dwie ogromne zalety. Oszronienie komory mrożącej i prze-
chowywanej w niej żywności jest mocno zredukowane, a konieczność rozmrażania o wiele 
rzadsza. Poza tym system StopFrost sprawia, że podczas otwierania i zamykania pokrywy za-
mrażarki nie powstaje podciśnienie. Zamrażarkę można bez problemu otworzyć.

Zamrażarki szufladowe

Zamrażarki podblatowe Zamrażarki skrzyniowe



56 5756 57

Zamrażarki szufladowe

Wszystkie szuflady w zamrażarkach BluPerformance umieszczone są na płynnie wysuwanych prowadnicach rolko-
wych. Dzięki temu, przy minimalnym wysiłku, produkty łatwo wyjąć, nawet przy pełnym załadowaniu szuflad. Szcze-
gólnie przydatną funkcją przy wyższych zamrażarkach, jest lekkie odchylenie górnej szuflady po jej wysunięciu. 
Usprawnia to wygodne wyjęcie szuflady z zamrażarki oraz ułatwia przechowywanie produktów. Natomiast położenie 
i pojemność szuflady na samym dole urządzenia sprawia, iż jest ona doskonałym miejscem na przechowywanie lo-
dów, ziół lub innych produktów o niewielkich rozmiarach.

Wskaźnik stanu pracy jest subtelnie zintegrowany z drzwiami, umożliwiając szybką i łatwą ocenę statusu urządzenia, 
nawet przy zamkniętych drzwiach. Niebieskie światło sygnalizuje, że urządzenie działa prawidłowo. W przypadku 
każdego innego nieprawidłowego działania kontrolka miga na czerwono oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy. Je-
śli zostały otwarte drzwi, wskaźnik stanu pracy wyłącza się  a oświetlenie wnętrza LED optymalnie oświetla szuflady, 
bez względu na to czy są zamknięte czy wysunięte. W momencie kiedy drzwi zostaną zamknięte wskaźnik stanu pra-
cy włączy się ponownie.

Urządzenia NoFrost firmy Liebherr pozwalają na
długo zachować świeżość produktów dzięki do-
skonałej wydajności chłodzenia. Produkty są za-
mrażane obiegowym powietrzem chłodzącym, a 
wilgoć jest odprowadzana na zewnątrz. Dzięki 
temu w komorze zamrażarki nie powstaje zbędny 
lód, a produkty nie ulegają oszronieniu. Rozmra-
żanie urządzeń z systemem NoFrost nie jest ko-
nieczne.

Dotykowy, kolorowy, 2.4 calowy wyświetlacz o 
wysokiej rozdzielczości i wysokim kontraście zin-
tegrowany za drzwiami urządzenia, umożliwia in-
tuicyjną obsługę. 

Energooszczędne, wysoko wydajne, przyjazne 
środowisku, o dużej trwałości oświetlenie LED, zin-
tegrowane w dolnej części drzwi chłodziarki, do-
skonale oświetla wnętrze zamrażarki. Kiedy drzwi 
zamrażarki zostaną otwarte, oświetlenie LED roz-
jaśnia się, podkreślając wyrafinowaną formę wnę-
trza.

Dzięki technologii SmartFrost oszranianie wnętrza
jak i produktów jest znacznie zredukowane.
Pozwala to na o wiele rzadsze rozmrażanie.
Wewnętrzne ściany są gładkie i bardzo łatwe do
mycia. Szuflady zamrażarki i szklane półki można
łatwo wyjąć. 

Jakość w najdrobniejszym szczególe
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Zamrażarki z funkcją NoFrost

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Zamrażarka 4
 · 8 Szuflady, z czego 6 na prowadnicach teleskopowych, VarioSpace

 · Oświetlenie LED

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 34 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 26 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt Slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 05, 06

Sterowanie
 · Kolorowy, 2.4 calowy wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroniczne sterowanie dotykowe

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i akustyczny

Zamrażarka 4
 · 8 Szuflady, z czego 7 na prowadnicach rolkowych, VarioSpace

 · Tacka na kostki lodu

 · Oświetlenie LED   · Wskaźnik stanu pracy

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 20 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 18 kg

 · 2 Akumulatory zimna   · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design

 · Uchwyt Slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym 

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Wymienne uszczelki drzwiowe

 · Concealed hinge with restricted opening

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 05, 06, 07, 21

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Zamrażarka 4
 · 7 Szuflady, z czego 5 na prowadnicach teleskopowych, VarioSpace

 · Oświetlenie LED

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 34 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 24 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt Slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 05, 06

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Graficzny wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana czasowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Zamrażarka 4
 · 8 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na zioła i owoce leśne

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 24 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 20 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt Slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 05, 06, 07

1 Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm oraz 1,5 cm w urządzeniach BluPerformance.

    Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Klasa efektywności energetycznej: s ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 195 / 0,534 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 345 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 194,7 / 69,7 / 75 ¹

Klasa efektywności energetycznej: s ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 179 / 0,488 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 299 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 175,1 / 69,7 / 75 ¹

Klasa efektywności energetycznej: s ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 168 / 0,460 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 270 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/stal nierdzewna

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 185 / 60 / 66,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 245 / 0,670 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 257 l

Poziom szumu: 42 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 184,1 / 60 / 63 ¹

Kolor/ opcje obudowy 

GNPef 3013 Front ze stali nierdzewnej
Kolor/ opcje obudowy 

GNP 4355  w białe
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Zamrażarki z funkcją NoFrost

1 Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm oraz 1,5 cm w urządzeniach BluPerformance.

 Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Klasa efektywności energetycznej: s ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 155 / 0,422 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 232 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 165 / 60 / 66,5 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 225 / 0,616 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 221 l

Poziom szumu: 42 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 164,4 / 60 / 63 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 206 / 0,563 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 185 l

Poziom szumu: 42 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 144,7 / 60 / 63 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 206 / 0,563 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 185 l

Poziom szumu: 42 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: Stal nierdzewna ze SmartSteel/stal nierdzewna

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 144,7 / 60 / 63 ¹

Sterowanie
 · Kolorowy, 2.4 calowy wyświetlacz TFT za drzwiami, elektroniczne sterowanie dotykowe

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: wizualny i akustyczny

Zamrażarka 4
 · 7 Szuflady, z czego 6 na prowadnicach rolkowych, VarioSpace

 · Tacka na kostki lodu

 · Oświetlenie LED

 · Wskaźnik stanu pracy

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 20 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 17 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design

 · Uchwyt Slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z przodu i z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Wymienne uszczelki drzwiowe

 · Concealed hinge with restricted opening

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 05, 06, 07, 21

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Graficzny wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana czasowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Zamrażarka 4
 · 6 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na zioła i owoce leśne

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 24 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 16 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt Slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 05, 06, 07

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Graficzny wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana czasowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Zamrażarka 4
 · 7 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na zioła i owoce leśne

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 24 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 18 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt Slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 05, 06, 07

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Graficzny wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana czasowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Zamrażarka 4
 · 6 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na zioła i owoce leśne

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 24 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 16 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt Slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 05, 06, 07
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Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależ-

ności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i 

akustyczny

Zamrażarka 4
 · 4 Szuflady, VarioSpace

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 24 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 11 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingDesign

 · Ergonomiczny uchwyt slimline

 · Kompatybilny montaż podblatowy dzięki przedniej wen-

tylacji oraz zdejmowany blat (wentylacja poprzez wloty 

w blacie roboczym)

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 06

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależ-

ności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i 

akustyczny

Zamrażarka 4
 · 4 Szuflady, VarioSpace

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 23 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 11 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingDesign

 · Ergonomiczny uchwyt slimline

 · Kompatybilny montaż podblatowy dzięki przedniej wen-

tylacji oraz zdejmowany blat (wentylacja poprzez wloty 

w blacie roboczym)

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 06

Zamrażarki z funkcją SamrtFrost Zamrażarki podblatowe z funkcją SmartFrost

1   Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm.
 Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Graficzny wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana czasowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

Zamrażarka 4
 · 7 Szuflady, VarioSpace

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 28 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 22 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt Slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 06, 07

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależ-

ności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i 

akustyczny

Zamrażarka 4
 · 4 Szuflady, VarioSpace

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 23 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 11 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingDesign

 · Ergonomiczny uchwyt slimline

 · Kompatybilny montaż podblatowy dzięki przedniej wen-

tylacji oraz zdejmowany blat (wentylacja poprzez wloty 

w blacie roboczym)

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 06

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Graficzny wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana czasowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

Zamrażarka 4
 · 6 Szuflady,  VarioSpace

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 26 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 22 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · SwingLine-Design

 · Uchwyt Slimline ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym

 · Uniwersalny montaż dzięki przedniej wentylacji

 · Uchwyty transportowe z tyłu

 · Regulowane nóżki z przodu, regulowane kółka transportowe z tyłu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 06, 07

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 206 / 0,562 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 224 l

Poziom szumu: 40 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 164,4 / 60 / 63,2 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 191 / 0,522 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 190 l

Poziom szumu: 41 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 144,7 / 60 / 63,2 ¹

Klasa efektywności energetycznej: s ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 100 / 0,273 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 103 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 

85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 103 l

Poziom szumu: 40 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 

85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Klasa efektywności energetycznej: n ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹

Całkowita pojemność netto: 103 l

Poziom szumu: 40 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Drzwi/ściany boczne: białe / białe

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 

85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Kolor/ opcje obudowy 

GPesf 1476 Front ze stali nierdzewnej
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GTP 2356 
Premium

GT 3032 
Comfort

GT 3632 
Comfort

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye w uchwycie drzwiowym, elek-
troniczny zamek

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana cza-
sowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny

Zamrażarka 4
 · Niski poziom wibracji, cicha praca, łatwa do czyszcze-
nia, kondensator osadzony w piance

 · Óświetlenie
 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 70 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 28 kg
 · Odprowadzanie nadmiaru wilgoci 
 · Wyjmowana taca jako ścianka działowa-może być 
używana jako ociekacz

 · 2 Zawieszane kosze w standardzie, 8 możliwość 
dowolnego ustawienia

Zalety wyposażenia
 · SwingDesign
 · Ergonomiczny uchwyt zamrażarki skrzyniowej

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 06, 07, 08, 09

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye w uchwycie drzwiowym, elek-
troniczny zamek

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana cza-
sowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny

Zamrażarka 4
 · Niski poziom wibracji, cicha praca, łatwa do czyszcze-
nia, kondensator osadzony w piance

 · Óświetlenie
 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 65 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 27 kg
 · Odprowadzanie nadmiaru wilgoci 
 · Wyjmowana taca jako ścianka działowa-może być 
używana jako ociekacz

 · 2 Zawieszane kosze w standardzie, 5 możliwość 
dowolnego ustawienia

Zalety wyposażenia
 · SwingDesign
 · Ergonomiczny uchwyt zamrażarki skrzyniowej

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 06, 07, 08, 09

Zamrażarki skrzyniowe

Zintegrowane w pokrywie zamrażarki oświe-
tlenie, pozwala na łatwy przegląd przechowy-
wanych produktów. Obudowa i pokrywa za-
mrażarki skrzyniowej pokryte są lakierowaną 
proszkowo stalą szlachetną. Gwarantuje to wy-
soką odporność i zapobiega korozji.

Funkcje kontrolne w zamrażarkach skrzyniowych 
z linii Premium zostały umieszczone w ergono-
micznym uchwycie, gwarantując w ten sposób 
łatwe sterowanie urządzeniem. Cyfrowy wyświe-
tlacz MagicEye dostarcza dokładnych informacji 
o temperaturze w komorze zamrażania. Automa-
tyczna funkcja SuperFrost szybko obniża tempe-
raturę zamrażając żywność, dzięki temu produkty 
zachowują wszystkie witaminy.

Innowacyjny system StopFrost ma dwie ogromne zalety. Oszronienie komory mrożącej i przechowywanej w 
niej żywności jest mocno zredukowane, a konieczność rozmrażania o wiele rzadsza. Poza tym system StopFrost 
sprawia, że podczas otwierania i zamykania pokrywy zamrażarki nie powstaje podciśnienie. Zamrażarkę moż-
na bez problemu otworzyć. 

Długotrwała świeżość z BioFresh

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye w uchwycie drzwiowym, elektro-
niczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury
 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależ-
ności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i 
akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Zamrażarka 4
 · Niski poziom wibracji, cicha praca, łatwa do czyszcze-
nia, kondensator osadzony w piance

 · Óświetlenie
 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 110 h
 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 23 kg
 · Odprowadzanie nadmiaru wilgoci 
 · Wyjmowana taca jako ścianka działowa-może być uży-
wana jako ociekacz

 · 3 Zawieszane kosze w standardzie, 7 możliwość 
dowolnego ustawienia

Zalety wyposażenia
 · SwingDesign
 · Ergonomiczny uchwyt zamrażarki skrzyniowej
 · Zamek

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)
 · 07, 08

Klasa efektywności energetycznej: s
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 117 / 0,318 kWh
Całkowita pojemność netto: 200 l
Poziom szumu: 38 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: białe / białe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 
91,7 / 112,9 / 75,8

Klasa efektywności energetycznej: n
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 209 / 0,570 kWh
Całkowita pojemność netto: 284 l
Poziom szumu: 39 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: białe / białe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 
91,7 / 99,5 / 75,8

Klasa efektywności energetycznej: n
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 225 / 0,614 kWh
Całkowita pojemność netto: 324 l
Poziom szumu: 40 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN-T
Drzwi/ściany boczne: białe / białe
Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 
91,7 / 112,9 / 75,8



6767SBS 70I4

Urządzenia do zabudowy
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IK 3510

158 140 122 82-87 88  45178203

UIK 1620

1   Chłodziarki i zamrażarki do zabudowy w meblach kuchennych o wysokości

 pomieszczenia. Napowietrzanie z przodu w cokole. Odpowietrzanie przez

 otwory wentylacyjne na górze.

2   Chłodziarki i zamrażarki do zabudowy w meblach kuchennych o wysokości

 niższej niż wysokość pomieszczenia. Napowietrzanie z przodu w cokole.

 Odpowietrzanie przez tylną ściankę szafki kuchennej.

3   Chłodziarki i zamrażarki do zabudowy z napowietrzaniem i odpowietrzaniem

 z przodu.

4   Urządzenia do zabudowy pod blatem z napowietrzaniem z przodu w cokole.

 Odpowietrzanie przez otwory wentylacyjne na górze.

5   Urządzenia do zabudowy pod blatem z napowietrzaniem i odpowietrzaniem

 z przodu.

Uwaga: wszystkie otwory wentylacyjne powinny mieć powierzchnię min. 200 cm2

1   2  3  4  5  

Urządzenia do zintegrowanej zabudowy pod blat

Wentylacja w urządzeniach do zabudowy

Jak wybrać odpowiednie urządzenie do zabudowy?

Urządzenia do zabudowy

Urządzenia można bez problemu zabudować i przez to doskonale zintegrować z 

całością kuchni. Dzięki temu stworzymy jednolity optycznie ciąg mebli kuchen-

nych. Prosimy zwrócić uwagę na sposób zamontowania drzwi szafki:

Zawiasy - drzwi niezależne
Drzwi szafki są przymocowane bezpo-

średnio do ścian szafki oraz połączone z 

drzwiami lodówki poprzez szynę. Przy 

otwieraniu i zamykaniu drzwi szafki prze-

suwają się wzdłuż szyn.

Zawiasy - drzwi wspólne
Drzwi szafki są zamocowane bezpośred-

nio na drzwiach urządzenia. Takie połą-

czenie zapewnia trwałość i wygodę.

Dzięki możliwości zintegrowanej zabudowy chłodziarko-zamrażarki, powstaje 

optycznie jednolity ciąg kuchenny. Urządzenia zostają trwale połączone z drzwiami 

szafki. Napowietrzanie i odpowietrzanie następuje poprzez cokół urządzenia, tak 

więc niepotrzebne jest wykonanie szczelin wentylacyjnych w płycie roboczej.

Cokół Vario pozwala na idealne dopasowanie wysokości i głębokości urządzenia 

do mebli kuchennych.

Montaż drzwi wspólnych
Drzwi szafki są zamocowane bezpośrednio na drzwiach urządzenia.

  Wymiary wnęki

          

 Centrum przechowywania produktów spożywczych ECBN 6256 70 • 

 do zabudowy / Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy ECBN 6156 71 •  

     

 Zestawy Side-by-Side do zabudowy SBS 70I4 72 • 

  

 Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy ICBN 3366 74  •  

 z funkcją BioFresh ICBN 3356 74 • 

  ICBN 3314 75 •   

  ICBP 3256 75 •      

 

 Chłodziarki z funkcją BioFresh do zabudowy IKBP 3550 76 •   
  IKB 3550 76 • 

  IKB 3554 76 •      
  IKB 3510 77 •     
  IKBP 2954 77  •

  IKBP 2754 78   •   
  IKBP 2750 78   •   
  IKB 2350 79    •  
  IKB 2354 79    • 

 Centrum świeżości do zabudowy IKBV 3254 80 • 

 

 Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy ICN 3366 81 • 

  ICN 3356 81 •   
  ICUNS 3314 82 •    
  ICUN 3314 82 •     
 
 Chłodziarki do zabudowy IK 3514 83 •     

  IK 3510 83 •      
 
 Urządzenia do zabudowy pod blatem chłodziarki UIK 1620 84     • 

  UIK 1424 84     • 

  

 Urządzenia do zabudowy pod blatem Zamrażarki UIG 1323  85     • 

 Chłodziarka do win ze strefami temperatur UWT 1682  96                   •
 - z przeszklonymi drzwiami UWTes 1672 97                   •

 Seria Vinidor WTEes 2053 96    • 

 Seria GrandCru WKEes 553 97                                                            •
  WKEgb 582 97                                                           •
  WKEgw 582 97                                                            •

 Urządzenie do zabudowye  Strona       
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ECBN 6156 
PremiumPlus

ECBN 6256 
PremiumPlus

91 91203 203

Centrum świeżości do zabudowy/Chłodziarko-zamrażarki BioFresh do zabudowy

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 322 / 0,881 kWh

Całkowita pojemność netto: 471 l (Chłodziarka 357 l  / w tym szufl ady BioFresh 68 l / Zamrażarka 114 l)

Poziom szumu: 43 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 203,2 / 91,5 / min. 62,5

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: m

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 410 / 1,121 kWh

Całkowita pojemność netto: 471 l (Chłodziarka 357 l / w tym szufl ady BioFresh 68 l / Zamrażarka 114 l)

Poziom szumu: 42 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 203,2 / 91,5 / min. 62,5

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla Chłodziarki i zamrażarki

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, Tacka na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Kolumny oświetleniowe LED po obu stronach oraz sufitowe oświetlenie LED

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 2 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 2 z możliwością ustawienia jako HydroSafe lub 

DrySafe

Zamrażarka 4
 · 2 Szuflady, z czego 2 na prowadnicach teleskopowych samozamykające

 · IceMaker z przyłączeniem na wodę z sieci 3/4 cala

 · Produkcja kostek lodu w ciągu 24 godzin: 1,3 kg

 · Zbiornik na kostki lodu: 2,7 kg

 · Oświetlenie LED

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 51 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 11 kg

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki z przodu

 · Stałe zawiasy drzwiowe z lewej/z prawej

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 03, 04, 06

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla Chłodziarki i zamrażarki

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, Tacka na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu stronach oraz sufitowe oświetlenie LED

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach teleskopowych, 2 z możliwością ustawienia jako 

HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 2 Szuflady, z czego 2 na prowadnicach teleskopowych samozamykające

 · IceMaker z przyłączeniem na wodę z sieci 3/4 cala

 · Produkcja kostek lodu w ciągu 24 godzin: 1,3 kg

 · Zbiornik na kostki lodu: 2,7 kg

 · Oświetlenie LED

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 40 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 11 kg

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki z przodu

 · Stałe zawiasy drzwiowe, z prawej: wariant -001

 · Stałe zawiasy drzwiowe, z lewej: wariant -617

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 03, 04, 06
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SIGN 3566 
Premium

IKB 3550 
Premium

SBS 70I4

178

Zestawy Side-by-Side do zabudowy

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy

                   zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 241 / 0,660 kWh

Nutzinhalt, gesamt: 209 l (Zamrażarka 209 l)

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Zamrażarka 4
 · 9 Szuflady, z czego 5 na prowadnicach teleskopowych

 · IceMaker z przyłączeniem na wodę z sieci 3/4 cala

 · Produkcja kostek lodu w ciągu 24 godzin: 0,8 kg

 · Zbiornik na kostki lodu: 1,5 kg

 · Oświetlenie LED

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 16 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 18 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 04, 06, 07

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling  

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 7 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · VarioSafe

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu stronach

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 3 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 2 z możliwością ustawienia jako HydroSafe lub 

DrySafe

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy

                   zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 133 / 0,363 kWh

Nutzinhalt, gesamt: 301 l (Chłodziarka 301 l / w tym szufl ady BioFresh 90 l)

Poziom szumu: 37 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
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ICBN 3366 
Premium

ICBN 3356 
Premium

ICBN 3314 
Comfort

ICBP 3256 
Premium

178178 178178

Chłodziarko-zamrażarki BioFresh do zabudowy

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej 

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 232 / 0,634 kWh

Całkowita pojemność netto: 234 l (Chłodziarka: 176 l / w tym szufl ady BioFresh: 67 l /  

   Zamrażarka: 58 l)

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 235 / 0,643 kWh

Całkowita pojemność netto: 237 l (Chłodziarka: 175 l / w tym szufl ady BioFresh: 67 l /  

   Zamrażarka: 62 l)

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 236 / 0,644 kWh

Całkowita pojemność netto: 238 l (Chłodziarka: 176 l / w tym szufl ady BioFresh: 67 l /  

   Zamrażarka: 62 l)

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: s

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 162 / 0,442 kWh

Całkowita pojemność netto: 261 l (Chłodziarka: 204 l / w tym szufl ady BioFresh: 67 l /  

   Zamrażarka: 57 l)

Poziom szumu: 34 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, 

elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 

Chłodziarki i zamrażarki

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-

rowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-

rii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium 

GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 

czego 1 dzielone

 · Wymiennie stosowana jako tacki na 

butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu 

stronach

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 2 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 1 z 

możliwością ustawienia jako HydroSafe 

lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 4 Szuflady, VarioSpace

 · IceMaker z przyłączeniem na wodę z 

sieci 3/4 cala

 · Produkcja kostek lodu w ciągu 24 

godzin: 0,8 kg

 · Zbiornik na kostki lodu: 1,0 kg

 · Oświetlenie LED

 · Bezpieczne przechowywanie w przy-

padku awarii: 18 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 10 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01, 04, 06, 07

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, 

elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 

Chłodziarki i zamrażarki

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-

rowana czasowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-

rii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Comfort 

GlassLine, Tacka na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z 

czego 1 dzielone

 · Oświetlenie LED

 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach 

teleskopowych, 1 z możliwością usta-

wienia jako HydroSafe lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przy-

padku awarii: 20 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 10 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 06, 07

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, 

elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 

Chłodziarki i zamrażarki

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-

rowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-

rii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium 

GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, 

z czego 1 dzielone

 · Wymiennie stosowana jako tacki na 

butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu 

stronach

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 2 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 1 z 

możliwością ustawienia jako HydroSafe 

lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na kostki lodu

 · Oświetlenie LED

 · Bezpieczne przechowywanie w przy-

padku awarii: 20 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 10 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01, 06, 07

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, 

elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 

Chłodziarki i zamrażarki

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-

rowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-

rii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium 

GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, 

z czego 1 dzielone

 · VarioSafe

 · Wymiennie stosowana jako tacki na 

butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu 

stronach

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 2 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 1 z 

możliwością ustawienia jako HydroSafe 

lub DrySafe

Zamrażarka 4
 · 2 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na kostki lodu

 · Oświetlenie LED

 · Bezpieczne przechowywanie w przy-

padku awarii: 36 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 10 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01, 06, 07
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178178 158178

IKBP 3550 
Premium

IKB 3510 
Comfort

IKB 3554 
Premium

IKBP 2954 
Premium

Chłodziarki z funkcją BioFresh do zabudowy

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: s

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:  89 / 0,242 kWh

Całkowita pojemność netto: 301 l (Chłodziarka: 301 l / w tym szufl ady BioFresh: 90 l)

Poziom szumu: 35 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:  133 / 0,363 kWh

Całkowita pojemność netto: 301 l (Chłodziarka: 301 l / w tym szufl ady BioFresh: 90 l)

Poziom szumu: 37 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:  230 / 0,630 kWh

Całkowita pojemność netto: 284 l (Chłodziarka: 257 l / w tym szufl ady BioFresh: 90 l /  

   Zamrażarka: 27 l)

Poziom szumu: 37 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: s

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:  152 / 0,415 kWh

Całkowita pojemność netto: 254 l (Chłodziarka: 226 l / w tym szufl ady BioFresh: 60 l /  

   Zamrażarka: 28 l)

Poziom szumu: 35 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.) 157,4-159 / 56-57 / min. 55

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 7 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · VarioSafe

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu stronach

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 3 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 2 z możliwością ustawienia jako HydroSafe lub 

DrySafe

Zalety wyposażenia 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka na jajka

 · 7 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Oświetlenie LED

 · 3 Strefa BioFresh na prowadnicach teleskopowych, 1 z możliwością ustawienia jako 

HydroSafe lub DrySafe

Zalety wyposażenia 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · VarioSafe

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu stronach

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 3 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 2 z możliwością ustawienia jako HydroSafe lub 

DrySafe

Zamrażarka 4
 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 22 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 2 kg

Zalety wyposażenia 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · VarioSafe

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu stronach

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 2 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 1 z możliwością ustawienia jako HydroSafe lub 

DrySafe

Zamrażarka 4
 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 22 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 2 kg

Zalety wyposażenia 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01

Dostępne również jako: IKB 3550 

w A++ (133/0,363 kWh), 37 dB(A)
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140140 122122

IKBP 2754 
Premium

IKB 2350 
Premium

IKBP 2750 
Premium

IKB 2354 
Premium

Chłodziarki z funkcją BioFresh do zabudowy

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: s

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 140 / 0,382 kWh

Całkowita pojemność netto: 216 l (Chłodziarka: 196 l / w tym szufl ady BioFresh: 59 l / 

   z czego Zamrażarka: 20 l)

Poziom szumu: 34 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 121 / 0,329 kWh

Całkowita pojemność netto: 196 l (Chłodziarka: 196 l / w tym szufl ady BioFresh: 59 l)

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: s

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 83 / 0,226 kWh

Całkowita pojemność netto: 230 l (Chłodziarka: 230 l / w tym szufl ady BioFresh: 59 l)

Poziom szumu: 35 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 189 / 0,516 kWh

Całkowita pojemność netto: 181 l (Chłodziarka: 165 l / w tym szufl ady BioFresh: 59 l /

   z czego Zamrażarka: 16 l)

Poziom szumu: 37 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · VarioSafe

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu stronach

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 2 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 1 z możliwością ustawienia jako HydroSafe lub 

DrySafe

Zamrażarka 4
 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 15 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 2 kg

Zalety wyposażenia 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling und SuperCool

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu stronach

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 2 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 1 z możliwością ustawienia jako HydroSafe lub 

DrySafe

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · VarioSafe

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu stronach

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh

 · 2 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 1 z możliwością ustawienia jako HydroSafe lub 

DrySafe

Zalety wyposażenia 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · Kolumny oświetleniowe  LED po obu stronach

 · Oświetlenie LED na strefa BioFresh 

 · 2 Strefa BioFresh z SoftTelescopic, 1 z możliwością ustawienia jako HydroSafe lub 

DrySafe

Zamrażarka 4
 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 15 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 2 kg

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 01
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IKBV 3254

IKBV 3254 
Premium

ICN 3366  
Premium

ICN 3356  
Premium

178178 178

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne /

Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 204 / 0,558 kWh

Całkowita pojemność netto: 259 l (Chłodziarka: 243 l / w tym

szufl ady BioFresh: 67 l / w tym zamrażarka: 85 l / Zamrażarka 16 l )

Poziom szumu: 37 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i komory 

piwnicznej

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Chłodziarka i komory BioFresh
 · PowerCooling   · Oświetlenie LED

 · Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 3 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Wymiennie stosowana jako tacki na butelki

 · 2 Strefa BioFresh na prowadnicach teleskopowych, 1 z 

możliwością ustawienia jako HydroSafe lub DrySafe

Komora piwniczna
 · W pełni wysuwana, wyciągana szuflada, z SoftTelescopic

 · Niezależnie regulowana temperatura komory piwnicznej 

(6°C to 14°C)

 · Wyjmowany kosz na butelki

Zamrażarka 4
 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 12 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 2 kg

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki z przodu · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, 

elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 

Chłodziarki i zamrażarki

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-

rowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-

rii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka
 · PowerCooling

 · Półki z uchwytem na butelki Premium 

GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z 

czego 1 dzielone

 · Kolumna oświetleniowa  LED po lewej 

stronie

 · 1 przestronne szuflady na owoce i 

warzywa, na prowadnicach teleskopo-

wych mit Oświetlenie LED

Zamrażarka 4
 · 4 Szuflady , VarioSpace

 · IceMaker ze zbiornikiem na wodę

 · Produkcja kostek lodu w ciągu 24 

godzin: 0,8 kg

 · Zbiornik na kostki lodu: 1,0 kg

 · Oświetlenie LED

 · Bezpieczne przechowywanie w przy-

padku awarii: 18 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 10 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 06, 07

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elek-

tronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 

Chłodziarki i zamrażarki

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, ste-

rowana w zależności od ilości

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awa-

rii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka
 · PowerCooling 

 · Półki z uchwytem na butelki Premium 

GlassLine, VarioBoxes, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z 

czego 1 dzielone

 · Kolumna oświetleniowa  LED po lewej 

stronie

 · 1 przestronne szuflady na owoce i 

warzywa, na prowadnicach teleskopo-

wych mit Oświetlenie LED

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady , VarioSpace

 · Tacka na kostki lodu

 · Oświetlenie LED

 · Bezpieczne przechowywanie w przy-

padku awarii: 20 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 10 kg

 · 2 Akumulatory zimna

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 06, 07

Chłodziarko-zamrażarki z funkcją BioFresh do zabudowy

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 226 / 0,617 kWh

Całkowita pojemność netto: 249 l (Chłodziarka: 191 l / Zamrażarka 58 l)

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                                     wanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 230 / 0,628 kWh

Całkowita pojemność netto: 255 l (Chłodziarka: 193 l / Zamrażarka 62 l)

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



82 83

ICUNS 3314 
Comfort

IK 3514 
Comfort

ICUN 3314 
Comfort

IK 3510 
Comfort

178178 178178

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi z niezależnym montażem / Urządzenie do   

                   zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Całkowita pojemność netto: 256 l (Chłodziarka: 194 l / Zamrażarka: 62 l)

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                   wanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 214 / 0,584 kWh

Całkowita pojemność netto: 306 l (Chłodziarka: 279 l / Zamrażarka: 27 l)

Poziom szumu: 37 dB(A)

Klasa klimatyczna: ST

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                   wanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Całkowita pojemność netto: 256 l (Chłodziarka: 194 l / Zamrażarka: 62 l)

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegro-

                   wanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 117 / 0,319 kWh

Całkowita pojemność netto: 325 l (Chłodziarka: 325 l)

Poziom szumu: 34 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury 

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana czasowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka
 · PowerCooling

 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Oświetlenie LED

 · 1 przestronne szuflady na owoce i warzywa, na prowadnicach rolkowych

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 20 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 4 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · Nóżki poziomującec 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 06, 07, 22

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

Chłodziarka
 · PowerCooling

 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Półka na butelki

 · Oświetlenie LED

 · 2 szuflady na owoce i warzywa, na prowadnicach teleskopowych

Zamrażarka 4
 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 22 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 2 kg

Zalety wyposażenia
 · Nóżki poziomującec 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana czasowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

Chłodziarka
 · PowerCooling

 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka na jajka

 · 5 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Oświetlenie LED

 · 1 przestronne szuflady na owoce i warzywa, na prowadnicach rolkowych

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace

 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 24 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 4 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · Nóżki poziomującec 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02, 06, 07

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

Chłodziarka
 · PowerCooling

 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka na jajka

 · 7 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Półka na butelki

 · Oświetlenie LED

 · 2 szuflady na owoce i warzywa, na prowadnicach teleskopowych

Zalety wyposażenia
 · Nóżki poziomującec 

 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 02

Chłodziarko-zamrażarki i chłodziarki do zabudowy
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Chłodziarki do zabudowy pod blatem

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie podblatowe do zabudowy  

                  zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 93 / 0,254 kWh

Całkowita pojemność netto: 135 l (Chłodziarka 135 l)

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 82-87 / 60 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie podblatowe do zabudowy  

                    zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 137 / 0,374 kWh

Całkowita pojemność netto: 113 l (Chłodziarka: 97 l / Zamrażarka: 16 l)

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: N-ST

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 82-87 / 60 / min. 55

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Wyświetlacz temperatury LED

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

Chłodziarka
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka na jajka

 · 4 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Oświetlenie LED

 · 1 przestronne szuflady na owoce i warzywa

 · Extra głęboki koszyk na butelki

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Wyświetlacz temperatury LED

 · Automatyczna funkcja SuperCool 

Chłodziarka
 · Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine, Tacka na jajka

 · 3 Półki GlassLine do przechowywania, z czego 1 dzielone

 · Oświetlenie LED

 · 1 przestronne szuflady na owoce i warzywa

 · Extra głęboki koszyk na butelki

Zamrażarka 4
 · Tacka na kostki lodu

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 12 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 2 kg

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Zamrażarki do zabudowy pod blatem

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: Drzwi wspólne / Urządzenie podblatowe do zabudowy  

                    zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 148 / 0,404 kWh

Całkowita pojemność netto: 96 l (Zamrażarka: 96 l)

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 82-87 / 60 / min. 55

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Wyświetlacz temperatury LED

 · Automatyczna funkcja SuperFrost, sterowana czasowo

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

Zamrażarka 4
 · 3 Szuflady, VarioSpace

 · Bezpieczne przechowywanie w przypadku awarii: 24 h

 · Zdolność zamrażaniaw ciągu 24h: 12 kg

 · Wykonanie z bezpiecznego szkła

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki z przodu

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 06, 07

Model UIK 1620 można ustawić Side-by-Side
razem z zamrażarką do zabudowy pod blat
UIG 1323 (chłodziarka musi się znajdować po
lewej stronie).

Wentylacja w chłodziarkach i zamrażarkach pod-
blatowych Liebherr działa na następującej zasa-
dzie: powietrze chłodzące jest doprowadzane i 
odprowadzane od strony frontowej. W zależno-
ści od modelu proces ten następuje poprzez cokół 
lub górny brzeg urządzenia. W związku z tym, nie 
trzeba wycinać szczelin wentylacyjnych w blacie 
kuchennym. Takie rozwiązanie ułatwia montaż i nie 
zakłóca estetyki blatu.
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WTes 5872

Chłodziarki do wina

Więcej informacji na te-
mat wina znajdziesz tu-
taj: wein.liebherr.com
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Chłodziarki do wina:przegląd

Linia Vinidor
Linia Vinidor oferuje wyjątkową elastyczność - łączy w sobie za-
lety urządzeń do długotrwałego przechowywania win z zale-
tami winiarek ze strefami temperatur. Urządzenia z tej linii posia-
dają dwie strefy temperatur z niezależną regulacją w zakresie 
od +5°C do +20°C. Dzięki temu, można jednocześnie prze-
chowywać wina czerwone i białe - wszystkie w optymalnej 
temperaturze do serwowania. Urządzenia Vinidor oferują także
perfekcyjny klimat dla długotrwałego przechowywania win. 

Urządzenia do długotrwałego przechowywania win
Chłodziarki do długotrwałego przechowywania win stwarzają 
warunki zbliżone do klimatu piwnic. Są zatem idealnym rozwią-
zaniem zarówno w przypadku długotrwałego przechowywania 
jak i składowania dużych ilości win - zawsze zapewniając tem-
peraturę idealną do serwowania. Temperaturę można swobod-
nie regulować w zakresie od +5°C do +20°C, w zależności 
od potrzeb. Utrzymuje się ona na stabilnym poziomie i równo-
miernie rozkłada we wnętrzu urządzenia.

Winiarki ze strefami tempertur
Winiarki Vinothek ze strefami temperatur są idealnym rozwiąza-
niem pozwalającym na przechowywanie rożnego rodzaju win 
w temperaturach odpowiednich do spożycia. Przez zastosowa-
nie innowacyjnych technologii zapewniono prawidłowy rozkład 
temperatury we wnętrzu. Przykładowo, czerwone wina można 
przechowywać w górnej części winiarki w temperaturze +18°C. 
Dolna część, w której temperatura wynosi +5°C stwarza świetny 
klimat do przechowywania szampanów. Środkowy obszar winiar-
ki przeznaczony jest na białe wina.

+5°C

+18°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

Miłośnicy wina stawiają najwyższe wymagania urządzeniom przeznaczonym do przecho-
wywania ich ulubionych trunków. Niektórzy lubią delektować się smakiem wina w dowol-
nie wybranym momencie, inni preferują tworzenie kolekcji przez długie lata, a jeszcze inni 
pragną połączenia tych dwóch możliwości w jednym urządzeniu. Wychodząc naprzeciw 
wszelkim oczekiwaniom, Liebherr oferuje najwyższej jakości chłodziarki, gwarantujące per-
fekcyjny klimat do przechowywania wina.
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Innowacyjny system elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem Touch, umożliwia dokładne ustawienie wybranej tempe-
ratury w poszczególnych strefach. Cyfrowy wskaźnik precyzyjnie informuje o ustawionej temperaturze. Wszystkie funk-
cje można w łatwy sposób regulować za pomocą dotyku.

Chłodziarki do wina

Półka do ekspozycji butelek gwarantuje idealną
prezentację oraz pozwala na przechowywanie
w winiarce otwartych już butelek, zapewniając im
w ten sposób odpowiednią temperaturę do spo-
życia. Na półce można ustawić nawet 6 butelek
wina. Pozostałe butelki mogą być przechowywa-
ne na leżąco obok lub z tyłu. 

Mechanizm SoftSystem to innowacja zapewniają-
ca jeszcze większą wygodę i bezpieczeństwo.
Wbudowany w drzwiach system skutecznie spo-
walnia ruch zamykania. Drzwi zamykają się au-
tomatycznie od kąta otwarcia wynoszącego oko-
ło 45°.

Zastosowane w winiarkach drzwi z przyciemnio-
nego szkła izolacyjnego zapewniają skuteczną
ochronę przechowywanego wina przed promie-
niami UV. Uchwyt ze zintegrowanym mechani-
zmem otwierania zapewnia otwarcie drzwi przy 
minimalnym wysiłku. Drzwi urządzenia wyposa-
żone są w zamek, aby zabezpieczyć wina przed 
niepożądanym dostępem.

Drewniane półki, płynnie wysuwane na szynach teleskopowych gwarantują wygodny dostęp do wina. Półki, ręcznie 
wykonane z naturalnego drewna, są idealnie dostosowane do bezpiecznego przechowywania butelek typu Borde-
aux. Butelki przechowywane jedna na drugiej maksymalnie wykorzystują przestrzeń w urządzeniu. Wygodny system 
opisywania z klipsami, gwarantuje szybki i przejrzysty przegląd przechowywanych win. Etykiety można z łatwością 
wymienić. Praktyczny system etykietowania umożliwia szybki przegląd przechowywanych win.

Wszystkie strefy temperatur zostały wyposażone
w innowacyjne i przyjemne dla oka oświetlenie
LED, które można przyciemnić lub włączyć na
stałe. Dzięki minimalnemu nagrzewaniu się diod
LED, wnętrze chłodziarki może być oświetlone
przez dłuższy czas, bez wpływu na temperaturę
przechowywanego wina.

Jakość w najdrobniejszym szczególe

W temperaturze otoczenia +25°C, przy wyłączonym oświetleniu wnętrza i

temperaturze wnętrza +12°C

Wartości zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 1060/2010
 
  

Te urządzenia przeznaczone są wyłącznie do przechowywania win.

Maksymalna pojemność butelek typu Bordeaux (0,75 l)

zgodnie z normą NF H 35-124 (wys.: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Temperatury otoczenia:

SN od +10 °C do +32 °C

N od +16 °C do +32 °C

  

ST od +16 °C do +38 °C

T od +16 °C do +43 °C
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Seria Vinidor

Klasa efektywności energetycznej: A ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 180 / 0,493 kWh ¹

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 178

Pojemność brutto/netto: 578 / 496 l

Poziom szumu: 37 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi z obudową ze stali nierdzewnej/stal nierdzewna

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 192/70,0/74,2 ¹

Klasa efektywności energetycznej: A ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 182 / 0,498 kWh ¹

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 155

Pojemność brutto/netto: 593 / 516 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi z obudową ze stali nierdzewnej/stal nierdzewna

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 192/70,0/74,2 ¹

Klasa efektywności energetycznej: A ¹

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 182 / 0,498 kWh ¹

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 211

Pojemność brutto/netto: 593 / 516 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi z obudową ze stali nierdzewnej/stal nierdzewna

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 192/70,0/74,2 ¹

Klasa efektywności energetycznej: A

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 137 / 0,375 kWh

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 34

Pojemność brutto/netto: 123 / 95 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi z obudową ze stali nierdzewnej/stal nierdzewna

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 82,2/60,0/57,5

Sterowanie
 · Wyświetlacz LCD za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 3 strefy temperatur, każda z możliwością regulacji od 5°C do 20°C

 · 3 indywidualnie regulowane obiegi chłodnicze

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy FreshAir gwarantujący świeże

powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe, przyciemniane

 · Półki z drewna bukowego

 · 13 Półek, z czego 10 na prowadnicach teleskopowych, z czego 1 półką prezentacyjną

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design

 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym 

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Wymienne uszczelki drzwiowe

 · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

 · Zamek

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 10, 12, 14, 17, 18

Sterowanie
 · Wyświetlacz LCD za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 2 strefy temperatur, każda z możliwością regulacji od 5°C do 20°C

 · 2 indywidualnie regulowane obiegi chłodnicze

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy FreshAir gwarantujący świeże

powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe, przyciemniane

 · Półki z drewna bukowego

 · 6 Półek, z czego 5 na prowadnicach teleskopowych, z czego 2 są wyciąganymi 

koszami

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design

 · Uchwyt drzwiowy ze stali szlachetnej/nierdzewnej slimline 

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Zamek

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 10, 14, 17, 18

Sterowanie
 · Wyświetlacz LCD za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 2 strefy temperatur, każda z możliwością regulacji od 5°C do 20°C

 · 2 indywidualnie regulowane obiegi chłodnicze

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy FreshAir gwarantujący świeże

powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe, przyciemniane

 · Półki z drewna bukowego

 · 10 Półek, z czego 8 na prowadnicach teleskopowych, z czego 1 półką prezentacyjną

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design

 · Aluminiowy uchwyt ze zintegrowanym mechanizmem otwierającym 

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Zamek

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 10, 12, 14, 17, 18

Sterowanie
 · Wyświetlacz LCD za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 2 strefy temperatur, każda z możliwością regulacji od 5°C do 20°C

 · 2 indywidualnie regulowane obiegi chłodnicze

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy FreshAir gwarantujący świeże

powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe, przyciemniane

 · Półki z drewna bukowego

 · 5 Półek, z czego 3 na prowadnicach teleskopowych

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design

 · Uchwyt drzwiowy ze stali szlachetnej/nierdzewnej slimline 

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Zamek

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 10, 14, 17, 18

1  Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm.

 Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.
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WKb 4212 
Vinothek

WKb 3212 
Vinothek

WKb 1812 
Vinothek

WTb 4212 
Vinothek

6060 6060

Klasa efektywności energetycznej: A

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 168 / 0,458 kWh

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 200

Pojemność brutto/netto: 427 / 395 l

Poziom szumu: 41 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi, czarna rama/czarne

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 165/60,0/73,9

Klasa efektywności energetycznej: m

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 113 / 0,307 kWh

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 66

Pojemność brutto/netto: 145 / 134 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi, czarna rama/czarne

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 89/60,0/61,3

Klasa efektywności energetycznej: A

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 161 / 0,441 kWh

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 164

Pojemność brutto/netto: 336 / 309 l

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi, czarna rama/czarne

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 135/60,0/73,9

Klasa efektywności energetycznej: A

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 168 / 0,460 kWh

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 200

Pojemność brutto/netto: 427 / 395 l

Poziom szumu: 41 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi, czarna rama/czarne

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 165/60,0/73,9

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 1 strefa temperatury z możliwością regulacji od 5°C do 20°C

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy FreshAir gwarantujący świeże

powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe

 · Regulowane półki z drewna bukowego

 · 6 Półek

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design 

 · Ergonomiczny uchwyt slimline

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 09, 10, 13, 14

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 1 strefa temperatury z możliwością regulacji od 5°C do 20°C

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy FreshAir gwarantujący świeże

powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe

 · Regulowane ocynkowane ruszty

 · 3 Półek

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design 

 · Ergonomiczny uchwyt slimline

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 09, 10, 14, 15

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 1 strefa temperatury z możliwością regulacji od 5°C do 20°C

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy FreshAir gwarantujący świeże

powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe

 · Regulowane półki z drewna bukowego

 · 4 Półek

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design 

 · Ergonomiczny uchwyt slimline

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 09, 10, 13, 14

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye z przodu, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 6 docelowe zakresy temperatur od 5°C do 18°C

 · Aktywowany filtr węglowy FreshAir gwarantujący świeże powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki zastosowaniu kamieni z lawy

 · Oświetlenie LED włączone na stałe

 · Regulowane półki z drewna bukowego

 · 6 Półek

Zalety wyposażenia
 · HardLine-Design 

 · Ergonomiczny uchwyt slimline

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 09, 10, 11, 13, 14

Vinothek - winiarki ze strefami temperatur Vinothek - winiarki ze strefami temperatur



96 97

WTEes 2053 
Vinidor

UWT 1682 
Vinidor

UWTes 1672 
Vinidor

WKEgb 582 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru

82-87122 82-87 45 45

Seria Vinidor Chłodziarki do długotrwałego przechowywania win GrandCru

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: gładkie / Urządzenie podblatowe

Klasa efektywności energetycznej: B

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 196 / 0,535 kWh

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 34

Pojemność brutto/netto: 123 / 94 l

Poziom szumu: 38 dB(A)   |   Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi z obudową ze stali  

                  nierdzewnej

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 82-87 / 60 / min. 58

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: gładkie / Urządzenie do zabudowy

Klasa efektywności energetycznej: m

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 106 / 0,290 kWh

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 18

Pojemność brutto/netto: 48 / 46 l

Poziom szumu: 34 dB(A)   |   Klasa klimatyczna: ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi z ramą z czarnego  

                  szkła

Wymiary zewnętrze w cm (wys./szer./gł.): 45/56,0/min. 55,0

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: gładkie / Urządzenie do zabudowy

Klasa efektywności energetycznej: A

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 130 / 0,356 kWh

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 18 *

Pojemność brutto/netto: 48 / 46 l

Poziom szumu: 32 dB(A)   |   Klasa klimatyczna: SN

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi z obudową ze stali

                  nierdzewnej 

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 45 / 56 / min. 55

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 2 strefy temperatur, każda z możliwością regulacji od 5°C do 20°C

 · 2 indywidualnie regulowane obiegi chłodnicze

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy FreshAir gwarantujący świeże

powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe, przyciemniane

 · Półki z drewna bukowego

 · 6 Półek, z czego 4 na prowadnicach teleskopowych, z czego 2 półką prezentacyjnąe,

z czego 2 składane

Zalety wyposażenia
 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Uchwyt drzwiowy ze stali szlachetnej/nierdzewnej slimline

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 10, 14, 17, 18

Sterowanie
 · Elektronika MagicEye za drzwiami, elektroniczny zamek

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i 

akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 2 strefy temperatur, każda z możliwością regulacji od

5°C do 20°C

 · 2 indywidualnie regulowane obiegi chłodnicze

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy 

FreshAir gwarantujący świeże

powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe, przyciemniane

 · Półki z drewna bukowego

 · 5 Półek, z czego 3 na prowadnicach teleskopowych

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Zamek

 · Uchwyt drzwiowy ze stali szlachetnej/nierdzewnej slimline

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 10, 14, 17, 18

Sterowanie
 · Wyświetlacz LCD za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 2 strefy temperatur, każda z możliwością regulacji od 5°C do 20°C

 · 2 indywidualnie regulowane obiegi chłodnicze

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy FreshAir gwarantujący świeże

powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe, przyciemniane

 · Półki z drewna bukowego

 · 5 Półek, z czego 3 na prowadnicach teleskopowych

 · TipOpen

Zalety wyposażenia
 · Regulowane nóżki

 · Zamienne zawiasy drzwiowe

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 10, 14

Sterowanie
 · Wyświetlacz LCD za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny 

i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 1 strefa temperatury z możliwością regulacji od 5°C 

do 20°C

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy 

FreshAir gwarantujący świeże powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe, przyciemniane

 · Półki z drewna bukowego

 · 3 Półek, z czego 2 na prowadnicach teleskopowych

 · Handle-free glazed door with TipOpen

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 10, 14

Sterowanie
 · Wyświetlacz LCD za drzwiami, elektronika dotykowa

 · Cyfrowy wyświetlacz temperatury

 · Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: wizualny 

i akustyczny

 · Alarm otwartych drzwi: akustyczny

 · Zabezpieczenie przed dziećmi

Winiarka
 · 1 strefa temperatury z możliwością regulacji od 5°C 

do 20°C

 · Chłodzenie konwekcyjne, aktywowany filtr węglowy 

FreshAir gwarantujący świeże powietrze

 · Kontrola wilgotności dzięki regulowanej wentylacji

 · Oświetlenie LED włączone na stałe, przyciemniane

 · Półki z drewna bukowego

 · 3 Półek, z czego 2 na prowadnicach teleskopowych

Zalety wyposażenia
 · Zamienne zawiasy drzwiowe

 · Podchwyt

Dodatkowe wyposażenie (od strony 98)

 · 10, 14, 17, 18

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: gładkie / Urządzenie do zabudowy

Klasa efektywności energetycznej: A

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 155 / 0,423 kWh

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 64

Pojemność brutto/netto: 195 / 184 l

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi z obudową ze stali nierdzewnej

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 122,1-122,5 / 56-57 / min. 55

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: gładkie / Urządzenie podblatowe

Klasa efektywności energetycznej: A

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 144 / 0,392 kWh

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 34

Pojemność brutto/netto: 123 / 94 l

Poziom szumu: 36 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Drzwi/ściany boczne: Szklane drzwi, bezramowe z uchwytem

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 82-87 / 60 / min. 58

* Maks. 18 butelek typu Bordeaux ułożonych wzdłuż,

 istnieje możliwość ułożenia w poprzek wyższych butelek

 za pomocą załączonych uchwytów (maks. 12 butelek),

 nie większych niż wymiary wewnętrzne urządzenia

 (patrz schemat zabudowy).

Kolor/ opcje obudowy 

WKEgw 582 z ramą z białego szkła
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Szufl ada VarioSafe zapewnia doskonały przegląd produktów. Stwarza optymalną przestrzeń dla artykułów spożywczych 

o niewielkich rozmiarach. Boczne, wyprofi lowane kolumny oświetleniowe LED pozwalają na umieszczenie szufl ady 

na wybranej wysokości.

3-metrowy uzbrojony wąż przedłużający do urządzeń z podłączeniem do wody z sieci 3/4”.

W zamrażarkach NoFrost oraz w jednodrzwiowej chłodziarce BioFresh można oddzielić nieużywane szuflady przy pomocy 

płyty Vario dostępnej jako akcesoria. W ten sposób redukuje ona zużycie energii nawet o 50%.

Zapachy z otoczenia mogą przy dłuższym przechowywaniu wywierać wpływ na wina i cygara. W części na wina 

modelu SBSes 7165, w chłodziarkach do win oraz w modelu Humidor marki Liebherr prosty do wymiany filtr z węgla 

aktywowanego zapewnia dopływ świeżego powietrza, a tym samym optymalną jakość powietrza. Zalecana jest 

coroczna wymiana. 

Owoce jagodowe, małe kawałki owoców i zioła zamrażane na praktycznej tacy mrożącej nie zlepiają się, nie przymarzają 

do siebie i zachowują swój kształt, a po wyjęciu można je łatwiej porcjować i pakować.

Półka na butelki jest praktycznym i estetycznym rozwiązaniem do przechowywania napojów.

W przypadku braku prądu, akumulator stwarza rezerwy zimna zapobiegające niechcianemu wzrostowi temperatury 

w zamrażarkach oraz w części mrożącej chłodziarko-zamrażarek. Akumulator zapewnia dodatkową rezerwę zimna 

chroniąc przechowywane mrożonki.

3-metrowy uzbrojony wąż do kostkarki IceMaker

Płyta Vario oszczędzająca energię

FreshAir - filtr z węglem aktywnym

Taca mrożąca

Półka na butelki

Akumulator zimna

wszystkie modele do podłączenia wody z sieci 6030 785

60 cm szerokość: GNP 9363 210

70 cm szerokość: GNP 9363 372 SBS 9368 032

60cm: BluPerformance chłodziarko-zamrażarki 

 i zamrażarki 7422 828

60cm: SBS, CN(ef) 35, CN(bs, ef) 39, CN(ef) 40, 

GNP(ef) 2313, GNP 2713, 3013 7426080

60cm: C(ef) 38, CU(ef) 40, 35, 29, GP 2433, 2733 7426 356

GTP  2356 7431 419

GT 3032, 3632 7431 389

Urządzenia do zabudowy 7430 662

BioCool-Geräte BluPerformance,  KB 7112 508

BioFresh-Kombinationen BluPerformance 7112 510

75cm: CBNPbe 5156 7112 325

60cm: CU(ef) 29, 35, 40, CN(ef) 35, CN(bs, ef) 39, 40 7112 446

60cm: C(ef) 3825 7112 442

60cm: SBS(es, esf) 7112 448

55cm: CU(sl) 23, CU(ef) 28, CU(ag, fr, wb, ef) 33 7112 822

Comfort: IK, ICUN, ICUNS 7112 506

Comfort: IKB, ICBN, Premium: IKBV 7112 504

Premium: ICN 7112 502

Inne urządzenia do win 7433 243

Zamrażarki skrzyniowe 7412 053

Możliwość wymiany zintegrowanego filtra w urządzeniach z kostkarką IceMaker i IceCenter zapewnia zawsze doskonałą 

jakość wody. Elektronika sygnalizuje kiedy należy wymienić filtr.

Filtr wody

CBNes 6256, CBNbe 6256

ECBN 6256, ECBN 6156 7440 002

Dodatkowe kosze stanowią uzupełnienie zwiększające możliwości wykorzystania skrzyniowych zamrażarek. Ułatwiają 

sortowanie i szybki dostęp do przechowywanych mrożonek.

Dodatkowy kosz w zamrażarkach skrzyniowych

WTes 1672, UWTes 1672, UWT 1682,

WKEes 553, WKEgb 582, WKEgw 582 7434 557

GT 3032 7112 725

GT 3632 7113 557

GTP 2356 7112 317

Zamek zabezpiecza przed niepożądanym dostępem do chłodziarki. Wystarczy go zamontować na obudowie zamrażarek 

skrzyniowych i na winiarkach Vinothek. Zamek standardowo wbudowany jest z boku drzwi szafy wolnostojącej do 

wina z serii Vinidor oraz z serii GrandCru. Jeśli dwie szafy zestawione są obok siebie, działanie bocznego zamka jest 

ograniczone. W tym przypadku może być zamontowany poniżej dodatkowy zamek.

Zamek
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GT 3632, 3032 9590 835

Vinothek 9086 415

Kombinált hűtőszekrények
Fagyasztókészülékek, SBS 7422 838

BluPerformance chłodziarko-zamrażarki i zamrażarki 9096 342

Chłodziarko-zamrażarki i zamrażarki do 
zabudowy 7422 838

ICBP 3256 7430 458 

VarioSafe

Urządzenia do zabudowy 7275 118

Akcesoria Do podanych poniżej numerów zamówień na akcesoria należy koniecznie podawać pełne oznaczenie urządzenia / numer serwisowy.

W chłodziarkach do win GrandCru ze strefami temperatur można zwiększyć wilgotność powietrza przez zastosowanie 

kamienia z lawy.

Kamień z lawy

WTb 4212 9590 785

11

Do prezentacji wyszukanych win i przechowywania otwartych butelek.

Drewniana, uchylna półka do prezentacji

WTes 5872, WTes 5972 7112 043

12

Chłodziarko-zamrażarki BluPerformance BioFresh 7275 144

Urządzenia BluPerformance BioCool 7275 142
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Zakrywa spód i gwarantuje atrakcyjny wygląd kompaktowych urządzeń zamontowanych na ścianie. Mechanizm SoftSystem, spowalniający ruch zamykania drzwi, dla urządzeń z przesuwnymi drzwiami, zapewnia jeszcze 

więcej wygody i bezpieczeństwa (dostępny opcjonalnie). Uwaga: SoftSystem nie może zostać dodany po montażu 

urządzenia. W chłodziarko-zamrażarkach wymagana jest instalacja systemu SoftSystem dla każdych drzwi oddzielnie.

Relatywnie łatwo można oddalić urządzenie od zasilania sieciowego. Jeśli niewystarczająca jest standardowa 2,10 

metrowa długość przewodu, 3-metrowy przewód zasilający oferuje wówczas większą elastyczność instalacji.

Dwa zdejmowane pojemniki VarioBox, są idealne do przechowywania produktów i potraw gotowych do bezpośredniego 

spożycia. W większy pojemnik VarioBox idealnie wkomponowuje się tacka na 12 jajek. VarioBox to zestaw składający się 

z dwóch pojemników umieszczonych na solidnych szynach ze stali nierdzewnej, zabezpieczających przed wypadnięciem. 

Pojemniki VarioBox można umieścić na różnych poziomach drzwi chłodziarki.

Osłona podstawy, do montażu na ścianie Mechanizm zamykania drzwi SoftSystem dla urządzeń z przesuwnymi drzwiami

3 - metrowy przewód zasilający

Pojemniki VarioBox

Środek do czyszczenia stali szlachetnej usuwa skutecznie odciski palców, smugi i plamy, nie uszkadzając powierzchni 

urządzenia. Zapobiega także ponownym, silnym zabrudzeniom. Nie stosować do powierzchni SmartSteel.

Przeznaczony jest do pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej, należy stosować go po uprzednim użyciu środka do 

czyszczenia. Nie stosować do powierzchni SmartSteel.

Środek do czyszczenia stali szlachetnej

Środek do pielęgnacji stali szlachetnej

250 ml Modele -es/esf (stal szlachetna bez powłoki SmartSteel) 8409 022

250 ml Modele -es/esf (stal szlachetna bez powłoki SmartSteel)   8409 030
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Ruszt do dodatkowego wykorzystania.

Praktyczny system etykietowania umożliwia szybki przegląd przechowywanych win. Karteczki można dowolnie podpisać 

i z łatwością wymieniać.

Ręcznie wykonana półka z naturalnego drewna jest optymalnie dostosowana do bezpiecznego przechowywania butelek 

typu Bordeaux. Przy naprzemiennym ułożeniu butelek można w najlepszy sposób wykorzystać przestrzeń chłodziarki.

Ocynkowany ruszt

System etykietowania

Półka drewniana

WKb 1812 7112 035

WKb 4212, 3212, WTb 4212 7111 734

15
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Do drewnianych półek (5 szt.) 9086 709 Do rusztów WKb 1812 (2 szt.) 9086 723

ICUNS 7043 458

Urządzenia BluPerformance 6009 158

Urządzenia wolnostojące 7438 202

Akcesoria Do podanych poniżej numerów zamówień na akcesoria należy koniecznie podawać pełne oznaczenie urządzenia / numer serwisowy.

Urządzenia z funkcją BioFresh oraz BioCool zaprojektowane są, aby w bardzo łatwy i elastyczny sposób móc rozmieścić 
i przechowywać produkty spożywcze, jednocześnie zachowując przejrzysty wygląd wnętrza. Zarówno dużo jak i małe 
składniki mogą być optymalnie poukładane w komorze chłodziarki. Ergonomicznie rozplanowane wnętrze umożliwia oddzielne 
przechowywanie produktów takich jak np. owoce i warzywa lub podzielenie ich np. według terminu przydatności do spożycia. 
Wszystkie elementy urządzenia są solidne i trwałe, łatwe do czyszczenia oraz odpowiednie do mycia w zmywarce.

FlexSystem20

Urządzenia BluPerformance z funkcją 

BioFresh i BioCool 7413 532
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