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Najwyższej jakości materiały, drobiazgowe wykonanie wszystkich detali, a także 

wygodna obsługa i precyzyjna elektronika dotykowa – oto zalety nowej linii        

urządzeń BluPerformance.

Technologia chłodzenia została kompaktowo zintegrowana w cokole urządzenia, 

co w połączeniu z zastosowaniem precyzyjnego sterowania elektronicznego,      

umożliwiło jeszcze większą oszczędność energii, wyciszenie pracy urządzenia, 

zwiększenie pojemności oraz udoskonalenie ergonomii komory zamrażarki. 

Technologie BioFresh oraz BioCool gwarantują długotrwałą świeżość przechowy-

wanej żywności.

Elegancki, ponadczasowy design BluPerformance sprawia, iż urządzenia te stanowią 

centralny punkt w każdej kuchni wraz z gwarancją niezawodności na wiele lat.

2

Przyjazna, 
wielofunkcyjna 
obsługa 
dotykowa Długotrwała

świeżość
produktów

Najwyższe
klasy
energooszczędności

Zwiększona
wydajność

Najwyższej
jakości
materiały

Wygoda
i funkcjonalność

Kompleksowe 
oświetlenie

Touch
Electronic

Power
Cooling

Glass
Line

Easy
Open

LED

Bio
Fresh

A+++

A+++
-20%

3



4

Innowacyjna
technologia
chłodzenia
W najnowszej linii  BluPerformance, technologia chłodzenia została kompak-

towo zintegrowana w cokole urządzenia. Dzięki przeniesieniu skraplacza 

oraz odpływu wody z odszraniania do cokołu, osiągneliśmy znacznie większą 

pojemność użytkową.

Linię BluPerformance wyposażono w bardzo wydajny kompresor oraz              

w zaprojektowany na nowo, precyzyjny system kontroli elektronicznej. Dzięki 

temu urządzenia BluPerformance oferują najwyższą wydajność i zwiększoną 

energooszczędność.

1. Przyłącze zasilające

2. Dystanse ścienne do ustawienia 

    urządzenia

3. Kompresor VCC

4. Wyciszony wentylator w cokole

5. Skraplacz

6. Odpływ wody z odszraniania
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BluPerformance
chłodziarko-zamrażarki 
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BluPerformance
chłodziarki 
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Wyrafinowany i ponadczasowy design chłodziarek i zamrażarek Liebherr 

spełnia najwyższe wymagania estetyczne. Niekwestionowana jakość designu 

widoczna jest w każdym szczególe, począwszy od najwyższej jakości mate-

riałów aż po wszystkie detale projektu. Konsekwentnie  utrzymujemy najwyż-

sze standardy jakości, szczegółowo oceniając każdy nowy projekt, biorąc 

pod uwagę jego względy praktyczne oraz łatwość użytkowania.
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Elegancki design
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Wysokiej rozdzielczości (800 x 600 pixeli) 7 calowy dotykowy panel 

obsługi, zintegrowany jest na drzwiach urządzenia. Jest łatwy w obsłu-

dze i oferuje ustawienia dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

Programy takie jak: Oszczędność Energii, WydajnośćMax, PartyMode 

lub Wakacje, gwarantują codzienną wygodę użytkowania. 

Zintegrowana funkcja rekomendacji wskazuje, jak długo określone 

produkty pozostaną świeże w różnych strefach, a także pokaże infor-

macje o zawartości witamin i minerałów.
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Wielofunkcyjna
obsługa dotykowa



Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości i wysokim kontraście, zintegrowany jest za 

drzwiami urządzenia. Wartości można odczytać nawet stojąc pod kątem do wyświetla-

cza. Menu jest intuicyjne i łatwe w obsłudze.

W urządzeniach linii Comfort ekran dotykowy jest monochromatyczny, w urządzeniach 

linii Premium ekran dotykowy jest kolorowy.
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2.4 calowy wyświetlacz
dotykowy
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Wnętrze urządzeń wyposażono w półki GlassLine, wykonane z łatwego           

do mycia szkła hartowanego, wykończone najwyższej jakości stalą szlachetną. 

Dwuczęściową szklaną półkę można podzielić, wsuwając jedna pod drugą, 

tym samym uzyskując przestrzeń dla wysokich pojemników.

Komfortowe
wyposażenie
GlassLine
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Wysoka wydajność systemu wentylacyjnego PowerCooling 

zapewnia szybkie schłodzenie świeżo umieszczonych produktów 

oraz utrzymanie zadanej temperatury wnętrza. Wentylator        

wyłącza się w chwili otwarcia drzwi, oszczędzając tym samym 

cenną energię. Łatwy do wymiany filtr z węglem aktywowanym 

FreshAir, zintegrowany w obudowie wentylatora, utrzymuje    

optymalną jakość powietrza.

PowerCooling
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Energooszczędne, wysokowydajne i długotrwałe oświetlenie 

LED zintegrowane jest w suficie urządzenia, zapewniając 

eleganckie i jednorodne oświetlenie całego wnętrza. Linia 

Premium wyposażona jest dodatkowo w rozpraszający    

światło pasek z logo Liebherr, zapewniający równomierne 

oświetlenie.
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Krystaliczne
oświetlenie
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Urządzenia z technologią BioFresh wyposażone są w górne oświetlenie 

LED zintegrowane w suficie i dolne oświetlenie LED zintegrowane          

w tylnym panelu poziomej przegrody. W chwili otwarcia drzwi oświe- 

tlenie stopniowo rozświetla się, aż do całkowitego podświetlenia         

przechowywanej żywności.
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Tylny panel
oświetleniowy LED
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Technologia BioFresh gwarantuje idealny klimat dla długotrwałej świeżości pro-

duktów spożywczych. Żywność przechowywana w temperaturze zbliżonej do 0°C, 

z prawidłowym poziomem wilgotności, zachowuje składniki odżywcze, takie jak 

witaminy i minerały, o wiele dłużej niż w tradycyjnej chłodziarce. W linii urządzeń 

Premium, szuflady BioFresh są w pełni wysuwane na szynach teleskopowych, 

wyposażonych w mechanizm samodomykający.

BioFresh -
długotrwała
świeżość
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Wilgotność powietrza stanowi kluczowy czynnik w zachowaniu 

świeżości owoców i warzyw. Poziom wilgotności w pojemni-

kach BioCool-Box można regulować według indywidualnych 

potrzeb. Dla komfortu użytkowania oraz dla zapewnienia 

możliwie najlepszej ekspozycji przechowywanych produktów, 

pojemniki BioCool-Box w chłodziarkach wysuwają się            

na rolkach.

Pojemnik
BioCool-Box na 
owoce i warzywa
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BluPerformance
zamrażarki 
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Urządzenia z technologią NoFrost zapewniają profesjonalną jakość 

chłodzenia oraz niezawodną, długotrwałą świeżość przechowywanej 

żywności. Schłodzone powietrze obiegowe zamraża produkty, przy 

jednoczesnym odprowadzaniu wilgoci na zewnątrz. Dzięki temu         

w zamrażarce nigdy nie ma lodu, a produktów nie pokrywa szron. 

Nowe urządzenia BluPerformance wyposażone są w wysoko wydajny 

kompresor oraz zaprojektwaną na nowo, precyzyjną obsługę elektro-

niczną, tym samym czyniąc je wyjątkowo energooszczędnymi. 

Poprzez zintegrowanie technologii chłodzenia w cokole urządzenia 

oferują znacznie większą pojemność użytkową.

NoFrost/
efektywność
energetyczna
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W zamrażarkach BluPerformance obsługa elektroniczna 

umieszczona jest za drzwiami urządzenia. Z zewnątrz 

widoczne jest niebieskie światło sygnalizujące, iż urządzenie 

działa prawidłowo.

Po otwarciu drzwi, zintegrowane  oświetlenie wewnętrza LED 

optymalnie oświetla wszystkie szuflady.
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Wskaźnik stanu
pracy
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Solidnie obudowane szuflady FrostSafe zapobiegają 

utracie zimna w momencie otwierania drzwi, w zna- 

cznym stopniu wpływając na efektywność energetycz-

ną. Umieszczone na prowadnicach rolkowych szuflady 

zamrażarek BluPerformance oraz umieszczone pod 

nimi szklane płyty oddzielające, można z łatwością 

wyjmować, aby wykorzystać całe wnętrze zamrażarki 

tworząc VarioSpace - praktyczny sposób na uzyskanie 

wyjątkowo dużej przestrzeni, nawet na największe 

mrożonki.

Szuflady
VarioSpace
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www.liebherr.aged.com.pl


