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Więcej informacji uzyskasz w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Skontaktuj się z autoryzowanym punktem sprzedaży w celu 
uzyskania wsparcia w doborze urządzenia chłodniczego.

Nasze katalogi

W naszych najnowszych katalogach znajdują się wszelkie informacje na temat produktów marki Liebherr. Materiały dostępne są w wersji  

drukowanej u sprzedawców lub w formacie PDF na stronie dystrybutora: www.liebherr.aged.com.pl Więcej informacji na temat winiarek,  

BioFresh, NoFrost oraz Centrum Świeżości Side-by-Side można uzyskać na stronach tematycznych, dostępnych za pomocą kodu QR.

Zachęcamy do odwiedzenia specjalnych, tematycznych stron internetowych, zawierających 

kompilację informacji na temat BioFresh, NoFrost oraz winiarek. Poniżej znajdują się kody QR:

Inteligentne systemy komunikacji

Dowiedz się, która aplikacja 

jest dostępna dla Twojego 

urządzenia i systemu opera-

cyjnego (Apple, Android, itp.)

BioFresh App

Przydatne informacje na 

temat perfekcyjnego 

przechowywania produk-

tów oraz zawartości wita-

min i minerałów.

WineGuide App

Przegląd win typu Borde-

aux i ich producentów 

oraz informacje na temat 

przechowywania.

Kitchen PhotoDesigner App

Stwórz własne wnętrze: zrób 

zdjęcie swojej kuchni, wybierz 

urządzenie Liebherr i przesu-

wając je po ekranie umieść je 

na swoim zdjęciu.

IceCrusher App

Odrobina zabawy: kostki lodu 

wytworzone podczas dotknię-

cia ekranu smartphona, mogą 

być przesuwane i kruszone. 

Dodakowo znajdziesz tu naj-

lepsze przepisy na smaczne i 

zdrowe smoothies.

Nowości i promocje znajdziesz 

na stronach Facebook.

Na kanale YouTube Liebherr-Hausgerate  

znajduje się wiele interesujących i po-

mocnych filmów prezentujących funkcje 

urządzeń Liebherr.

Dowiedz się więcej na 

temat mediów społecz-

nościowych.

BioFresh
Special

Food Centres
Special

Wine
Special

Design & Lifestyle

Special

Chłodziarki i
zamrażarki

2016
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Doświadczenie, które się liczy 

Jako wiodący producent automatycznych chłodziarko-zamrażarek firma Liebherr 

już od 60 lat konsekwentnie projektuje i wdraża nowe, przekonujące rozwiązania. 

Zaufanie naszych klientów stanowi dla nas stałą motywację. Marka Liebherr jako 

jeden z niewielu producentów urządzeń chłodniczych może pochwalić się wyso-

ką lojalnością swoich klientów, którzy pozostają jej wierni przy kolejnych zakupach.

Super energooszczędność 

Przez zastosowanie najnowocześniejszej elektroniki w połączeniu z wysokowydaj-

nymi systemami chłodniczymi, firma Liebherr oferuje we wszystkich grupach pro-

duktów, atrakcyjny i super oszczędny program w najlepszych klasach efektywności 

energetycznej. Urządzenia firmy Liebherr w klasie A+++ cechuje najwyższy poziom 

oszczędności.

Najwyższy poziom jakości 

Aby zagwarantować niezawodność naszych urządzeń, do ich produkcji używamy 

wyłącznie najwyższej jakości materiałów i komponentów. Już podczas procesu wy-

kończeniowego każde urządzenie jest wielokrotnie sprawdzane pod kątem jakości i 

funkcjonalności. Stały rozwój produktów, optymalizacja wszelkich komponentów, jak 

również perfekcyjne w każdym calu wykonanie, gwarantują wysoką jakość urządzeń 

firmy Liebherr – a co za tym idzie, długowieczność naszych produktów.

Idealny klimat dla
szlachetnych win 

Chłodziarki do długotrwałego przechowywania win oferują idealne warunki dla 

ich spokojnego dojrzewania i rozwinięcia doskonałego smaku. Chłodziarki do win 

ze strefami temperatur gwarantują optymalną temperaturę serwowania. Perfek-

cyjne połączenie obu zalet oferują urządzenia Vinidor.

 
Przyjazne dla środowiska 

ActiveGreen - troska o środowisko w firmie Liebherr rozpoczyna się już podczas 

projektowania automatycznych chłodziarko-zamrażarek. Liebherr używa najwyż-

szej jakości komponentów, aby zapewnić długie i pewne funkcjonowanie oraz naj-

lepszą efektywność energetyczną. Wszystkie tworzywa sztuczne są odpowiednio 

oznaczone dla ułatwienia recyklingu. Również procesy wykończeniowe są ukie-

runkowane na efektywne wykorzystanie zasobów. Przykładowo, ciepło potrzeb-

ne do produkcji urządzeń, odprowadzane jest z powrotem do obiegu jako energia 

grzewcza. Wszystkie przedsiębiorstwa firmy Liebherr uzyskały certyfikaty potwier-

dzające spełnianie wymogów międzynarodowych norm odnośnie jakości ISO 9001 

i ekologii ISO 14001.

Klasyczny design 

Przez połączenie wysokogatunkowych materiałów z klasycznymi formami, auto-

matyczne chłodziarko-zamrażarki firmy Liebherr spełniają wszelkie wymagania es-

tetyczne. Połączenie najwyższej klasy stali szlachetnej z precyzyjnym elektronicz-

nym sterowaniem i wyposażeniem GlassLine gwarantuje ponadczasową elegancję 

przez wiele lat.

BioFresh – samo zdrowie 

BioFresh gwarantuje perfekcyjny klimat dla wyjątkowo długiej świeżości. W tempera-

turze zbliżonej do 0°C i przy idealnej wilgotności powietrza warzywa i owoce, mięso, 

ryby oraz produkty mleczne zachowują witaminy, delikatny aromat i apetyczny wygląd 

znacznie dłużej niż w tradycyjnej chłodziarce.

NoFrost – profesjonalna
jakość chłodzenia 

Koniec z rozmrażaniem! Urządzenia NoFrost firmy Liebherr pozwalają na długo za-

chować świeżość produktów dzięki doskonałej wydajności chłodniczej. Produkty są 

zamrażane obiegowym powietrzem chłodzącym, a wilgoć jest odprowadzana na ze-

wnątrz. Dzięki temu w zamrażarce nie tworzy się zbędny lód, a produkty spożyw-

cze nie ulegają oszronieniu.

Szeroki wybór 

Liebherr oferuje szeroki wybór chłodziarek, zamrażarek i chłodziarko-zamra-

żarek. W asortymencie obejmującym ponad 200 modeli, znajdują się urządze-

nia wolnostojące, do zabudowy i do zabudowy pod blatem. Tak różnorodny wa-

chlarz produktów pozwala na dobór urządzenia zgodny z własnymi preferencjami.  

Liebherr gwarantuje innowacyjne rozwiązania i pełnię świeżości.

Wyróżnienia 

Niezawodna jakość produktu i designu urządzeń marki Liebherr jest rokrocznie 

potwierdzana przez niezależne instytucje. W 2014 roku Liebherr został wyróżnio-

ny tytułem "Ulubiona Złota marka - Wybór Konsumentów". Kilka modeli otrzyma-

ło nagrodę "Interior Innovation Award" oraz "Kitchen Innovation Award". Ponadto 

urządzenia marki Liebherr regularnie otrzymują nagrodę "Red Dot".

10 powodów, dla których warto kupować produkty firmy Liebherr
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Witaminy – podstawa zdrowego od-
żywiania
Powszechnie wiadomo, iż kluczową kwestią 
w celu zachowania składników odżywczych 
oraz długotrwałej świeżości zakupionych pro-
duktów spożywczych, jest ich prawidłowe 
magazynowanie. Dzięki przechowywaniu 
żywności w komorze chłodziarki, szczególnie 
w szufladach BioFresh, okres świeżości i przy-
datności do spożycia wielu owoców i wa-
rzyw może być znacząco wydłużony (za wy-
jątkiem pomidorów). Zaskakującym jest fakt, 
iż zawartość witamin w owocach i warzy-
wach wzrasta podczas przechowywania
w komorach BioFresh. 

Idealny klimat 
Strefa HydroSafe z wysoką wilgotnością po-
wietrza zapewnia idealne warunki do prze-
chowywania owoców i warzyw. Klimat pa-
nujący w strefie DrySafe jest idealny do 
przechowywania mięsa, ryb oraz nabiału. 
Za pomocą płyty regulującej wilgotność, mo-
żemy zmienić klimat w szufladach BioFresh, 
z wysokiej wilgotności powietrza (HydroSafe) 
na niską (DrySafe).

Technologia BioFresh gwarantuje idealny klimat dla długotrwałej świeżości produk-
tów 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. 

Długotrwała
świeżość z
BioFresh
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178

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: 

Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

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 szuflady 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

ICBN 3366 
Premium

178 178

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: 

Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

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 szuflady 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 zintegrowanej

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 szuflady 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

ICBN 3356 
Premium

ICBN 3314 
Comfort

Chłodziarko-zamrażarki BioFresh do zabudowy

Urządzenia NoFrost pozwalają na długo zachować 
świeżość produktów dzięki doskonałej wydajności chło-
dzenia. Produkty są zamrażane obiegowym powietrzem 
chłodzącym, a wilgoć jest odprowadzana na zewnątrz. 
Dzięki temu w zamrażarce nie tworzy się zbędny lód, a 
produkty spożywcze nie ulegają oszronieniu. Rozmraża-
nie urządzeń z systemem NoFrost nie jest konieczne.

Kostkarka do lodu IceMaker z przyłączem na wodę z
sieci zapewnia zapas kostek lodu najlepszej jakości na
każdą okazję. Do zimnego drinka czy też na imprezę 
- w dwóch szufladach znajduje się wystarczający za-
pas lodu. IceMaker z funkcją wyłączenia automatycz-
nie zadba o uzupełnienie zapasu.

Wszystkie urządzenia Premium-BioFresh są wyposażone
w szuflady BioFresh płynnie wysuwane na szynach tele-
skopowych, posiadających mechanizm SoftTelescopic, 
który gwarantuje delikatne i samoczynne wsuwanie. 
Dzięki temu codzienne użytkowanie jest praktyczne, bez-
pieczne i komfortowe. Szuflady można całkowicie wyjąć 
przy kącie otwarcia drzwi wynoszącym 90°.

Elegancka i precyzyjna elektronika Premium z innowa-
cyjnym systemem obsługi Touch, zapewnia utrzymanie
temperatur z doskonałą dokładnością. Poprzez delikatne 
dotknięcie powierzchni Touch można wygodnie i w pro-
sty sposób ustawić wszystkie funkcje. Cyfrowy wyświe-
tlacz MagicEye przedstawia wybraną temperaturę.
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Chłodziarko-zamrażarki BioFresh do zabudowy Chłodziarki BioFresh do zabudowy

Mechanizm SoftSystem tłumiący ruch zamykania drzwi
jest innowacyjnym rozwiązaniem zapewniającym jesz-
cze więcej bezpieczeństwa i wygody. Wbudowany 
w drzwiach urządzenia mechanizm spowalnia ruch 
oraz delikatnie zamyka drzwi chłodziarki nawet przy 
ich pełnym załadowaniu produktami. Od kąta otwar-
cia około 30° drzwi zamkną się automatycznie.

Półki ze szkła hartowanego Premium GlassLine,  
z zabezpieczającym butelki relingiem ze stali szlachetnej.

Szuflady BioFresh w modelach Premium są wyposażone 
w centralnie zlokalizowane diodowe oświetlenie LED, 
ułatwiające przeglądanie przechowywanych produktów 
spożywczych. Diody LED są zintegrowane w płycie dzia-
łowej i dzięki temu równomiernie i jasno oświetlają wysu-
nięte szuflady BioFresh bezpośrednio od góry.

W kolumnach oświetleniowych po obydwu stronach
wnętrza znajdują się liczne diody LED, które zapewniają 
równomierne oświetlenie chłodziarki. Satynowane obudo-
wy kolumn stwarzają przyjemne i wysokowydajne światło. 
Eleganckie kolumny, o smukłym kształcie wkomponowują 
się w wystrój wnętrza chłodziarki. Jednocześnie kolumny te 
umożliwiają dowolną regulację wysokości szklanych półek.

178 178

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

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 szuflady 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

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

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 szuflady 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

ICBP 3256 
Premium

IKB 3554 
Premium
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Chłodziarki BioFresh do zabudowy Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy

W kolumnach oświetleniowych po obydwu stronach
wnętrza znajdują się liczne diody LED, które zapewniają 
równomierne oświetlenie chłodziarki. Satynowane obudo-
wy kolumn stwarzają przyjemne i wysokowydajne światło. 
Eleganckie kolumny, o smukłym kształcie wkomponowują 
się w wystrój wnętrza chłodziarki. Jednocześnie kolumny te 
umożliwiają dowolną regulację wysokości szklanych półek.

Szuflady BioFresh gwarantują idealny klimat dla wyjąt-
kowo długiej świeżości. W temperaturze zbliżonej do 
0°C i przy idealnej wilgotności powietrza warzywa i 
owoce, mięso, ryby oraz produkty mleczne zachowują 
witaminy, delikatny aromat i apetyczny wygląd znacz-
nie dłużej niż w tradycyjnej chłodziarce.

Kostkarka do lodu IceMaker z przyłączem na wodę z
sieci zapewnia zapas kostek lodu najlepszej jakości na
każdą okazję. Do zimnego drinka czy też na imprezę - 
w dwóch szufladach znajduje się wystarczający zapas 
lodu. IceMaker z funkcją wyłączenia automatycznie za-
dba o uzupełnienie zapasu.

Przezroczysta szuflada na owoce i warzywa wysuwa-
na jest na wysokiej jakości szynach teleskopowych, 
dzięki czemu codzienne korzystanie z niej jest komforto-
we, praktyczne i przyjemne. Szufladę można całkowi-
cie wysunąć lub wyjąć przy kącie otwarcia drzwi wy-
noszącym 90°.

178 178 178 178

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

Całkowita pojemność netto: 301 l (Chłodziarka: 301 l / w tym szuflady 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 zintegrowanej

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 szuflady 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 zintegrowanej

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 zintegrowanej

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

IKB 3550  
Premium

IKB 3510  
Comfort

ICN 3366  
Premium

ICN 3356  
Premium
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Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy

Dzięki dwóm oddzielnie regulowanym obiegom chłod-
niczym DuoCooling, temperaturę w chłodziarce i za-
mrażarce można ustawić całkowicie niezależnie od 
siebie. Pomiędzy obiema komorami nie dochodzi do 
wymiany powietrza, co zapobiega przenoszeniu się 
zapachów i wysychaniu produktów.

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

Urządzenia NoFrost pozwalają na długo zachować 
świeżość produktów dzięki doskonałej wydajności chło-
dzenia. Produkty są zamrażane obiegowym powietrzem 
chłodzącym, a wilgoć jest odprowadzana na zewnątrz. 
Dzięki temu w zamrażarce nie tworzy się zbędny lód, a 
produkty spożywcze nie ulegają oszronieniu. Rozmraża-
nie urządzeń z systemem NoFrost nie jest konieczne.

Chłodziarki Comfort posiadają wysokiej jakości wypo-
sażenie na drzwiach Comfort GlassLine. Półki na butel-
ki wykonane są z satynowanego szkła hartowanego, 
odpornego na pęknięcia i zadrapania. Posiadają este-
tyczne relingi z tworzywa sztucznego oraz przesuwany 
uchwyt na butelki. Do wyposażenia należy także wyj-
mowana podstawka na jajka.

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: 

Drzwi z niezależnym montażem / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: m

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 299 / 0,817 kWh

Całkowita pojemność netto: 274 l (Chłodziarka: 194 l / Zamrażarka: 80 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 z niezależnym montażem / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: m

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 290 / 0,792 kWh

Całkowita pojemność netto: 281 l (Chłodziarka: 224 l / Zamrażarka: 57 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 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 z niezależnym montażem / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 224 / 0,611 kWh

Całkowita pojemność netto: 274 l (Chłodziarka: 194 l / Zamrażarka: 80 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

ICS 3304 
Comfort

ICS 3204 
Comfort

ICUNS 3314 
Comfort

ICUS 3314 
Comfort

178 178 178 178
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Chłodziarko-zamrażarki BioFresh do zabudowy

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

Urządzenia NoFrost pozwalają na długo zachować 
świeżość produktów dzięki doskonałej wydajności chło-
dzenia. Produkty są zamrażane obiegowym powietrzem 
chłodzącym, a wilgoć jest odprowadzana na zewnątrz. 
Dzięki temu w zamrażarce nie tworzy się zbędny lód, a 
produkty spożywcze nie ulegają oszronieniu. Rozmraża-
nie urządzeń z systemem NoFrost nie jest konieczne.

Obie szuflady BioFresh są płynnie wysuwane na naj-
wyższej jakości szynach teleskopowych. Pozwala to 
ocenić ich zawartość i zaplanować jak najlepsze ułoże-
nie produktów. Diody LED umieszczone po bokach
wnętrza, gwarantują doskonałe oświetlenie w szufla-
dach. Zgodnie z własnymi przyzwyczajeniami szklaną 
półkę znajdującą się pod półką na butelki można użyć 
do ustawiania różnych pojemników lub kubeczków.

Eleganckie i precyzyjne sterowanie MagicEye z inno-
wacyjną obsługą Touch gwarantuje dokładne zachowa-
nie wybranej temperatury zarówno w chłodziarce jak 
i zamrażarce. Poprzez delikatne dotknięcie powierzch-
ni Touch można wygodnie i w prosty sposób nastawić 
wszystkie funkcje.

20391 76 203

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 szuflady 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

Stałe zawiasy drzwiowe, z prawej: Wariant -001

Stałe zawiasy drzwiowe, z lewej: Wariant -617

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

Klasa efektywności energetycznej: n

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 287 / 0,785 kWh

Całkowita pojemność netto: 379 l (Chłodziarka: 276 l / w tym szuflady BioFresh: 57 l / Zamrażarka: 103 l)

Poziom szumu: 42 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-T

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 203,2 / 76,2 / min. 61

Stałe zawiasy drzwiowe, z prawej: Wariant -001

Stałe zawiasy drzwiowe, z lewej: Wariant -617

ECBN 6156 
PremiumPlus

ECBN 5066 
PremiumPlus
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SBS 70I4 (SIGN 3566 / IKB 3550) 

Zestawy Side-by-Side do zabudowy Zamrażarki do zabudowy

Wszystkie szklane półki i szuflady można z łatwością
wyjmować. Dzięki temu całe wnętrze zamrażarki moż-
na wykorzystać jako VarioSpace w szczególności dla 
produktów o dużych gabarytach.

Energooszczędne oświetlenie diodowe LED jest umiesz-
czone ponad przeźroczystymi szufladami w zamrażar-
ce. W ten sposób energooszczędne, wysokowydajne i 
długotrwałe oświetlenie LED gwarantuje dokładny prze-
gląd produktów.

178 178

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

Całkowita pojemność netto: 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

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

Całkowita pojemność netto: 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

SIGN 3566 
Premium

IGN 3556 
Premium
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Zamrażarka do zabudowy pod blat Chłodziarki do zabudowy pod blatem

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

Wyjątkowo szeroka półka na butelki pomieści dwa
rzędy produktów np. wysokie butelki z tyłu, a z przodu
słoiki lub małe jogurty. Dla bezpiecznego przechowy-
wania produktów, rzędy oddzielone są od siebie
stalowym relingiem. Przesuwana blokada utrzymuje bu-
telki w pozycji pionowej.

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

Mechanizm SoftSystem tłumiący ruch zamykania drzwi 
jest innowacyjnym rozwiązaniem zapewniającym jesz-
cze więcej bezpieczeństwa i wygody. Wbudowany w 
drzwiach urządzenia mechanizm spowalnia ruch oraz 
delikatnie zamyka drzwi chłodziarki nawet przy ich peł-
nym załadowaniu produktami.

82-87

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: 

Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy podblatowe

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

UIG 1323 
Comfort

82-87 82-87

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: 

Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy podblatowe

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 do zabudowy podblatowe

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

UIK 1620 
Comfort

UIK 1424 
Comfort
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Chłodziarka do win do zabudowy, ze strefami temperatur Vinidor

Półka do ekspozycji butelek gwarantuje idealną prezenta-
cję oraz pozwala na przechowywanie w winiarce otwar-
tych już butelek, zapewniając im w ten sposób odpowied-
nią temperaturę do spożycia. Na półce można ustawić 
nawet 6 butelek wina. Pozostałe butelki mogą być prze-
chowywane na leżąco obok lub z tyłu.

Technologia otwierania dotknięciem TipOpen, opracowana 
przez firmę Liebherr, to perfekcyjne rozwiązanie zastosowa-
ne w urządzeniach do zabudowy w meblach kuchennych, 
które nie posiadają uchwytów. Lekkie dotknięcie szklanych 
drzwi powoduje ich otwarcie na 7 cm. Jeżeli w przecią-
gu następnych 3 sekund nie dojdzie do pełnego otwarcia 
drzwi, zostaną one zamknięte w sposób automatyczny.

Innowacyjny system elektroniczny z cyfrowym wyświetla-
czem i panelem Touch, umożliwia dokładne ustawienie 
wybranej temperatury w poszczególnych strefach. Cyfro-
wy wskaźnik precyzyjnie informuje o ustawionej tempera-
turze. Wszystkie funkcje można w łatwy sposób regulo-
wać za pomocą dotyku.

Mechanizm SoftSystem to innowacja zapewniająca
jeszcze większą wygodę i bezpieczeństwo. Wbudo-
wany w drzwiach mechanizm skutecznie spowalnia 
ruch zamykania. Drzwi zamykają się automatycznie od 
kąta otwarcia wynoszącego około 30°.

122

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 1

Całkowita pojemność netto: 184 l

Poziom szumu: 39 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

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

WTEes 2053 
Vinidor

82-87 82-87

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 1

Całkowita pojemność netto: 94 l

Poziom szumu: 36 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

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

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 1

Całkowita pojemność netto: 94 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

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

UWT 1682 
Vinidor

UWTes 1672 
Vinidor

1 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)
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Chłodziarki do długotrwałego przechowywania win GrandCru

Drewniane półki, płynnie wysuwane na szynach tele-
skopowych gwarantują wygodny dostęp do wina. Pół-
ki, ręcznie wykonane z naturalnego drewna, są ideal-
nie dostosowane do bezpiecznego przechowywania 
butelek typu Bordeaux. Wygodny system opisywania z 
klipsami, gwarantuje szybki i przejrzysty przegląd prze-
chowywanych win. 

Innowacyjny system elektroniczny z cyfrowym wyświetla-
czem i panelem Touch, umożliwia dokładne ustawienie 
wybranej temperatury w poszczególnych strefach. Cyfro-
wy wskaźnik precyzyjnie informuje o ustawionej tempera-
turze. Wszystkie funkcje można w łatwy sposób regulo-
wać za pomocą dotyku.

Technologia otwierania dotknięciem TipOpen, opracowana 
przez firmę Liebherr, to perfekcyjne rozwiązanie zastosowa-
ne w urządzeniach do zabudowy w meblach kuchennych, 
które nie posiadają uchwytów. Lekkie dotknięcie szklanych 
drzwi powoduje ich otwarcie na 7 cm. Jeżeli w przecią-
gu następnych 3 sekund nie dojdzie do pełnego otwarcia 
drzwi, zostaną one zamknięte w sposób automatyczny.

Chłodziarki do win ze strefami temperatur wyposażone są 
w łatwy do wymiany filtr FreshAir z węglem aktywowanym. 
Optymalna jakość powietrza we wnętrzu jest osiągana dzię-
ki obiegowemu chłodzeniu oraz stałemu dopływowi świeże-
go powietrza z zewnątrz.

Montaż drzwi / Rodzaj zabudowy: gładkie / Urządzenie podblatowe

Klasa efektywności energetycznej: A

Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h: 145 / 0,396 kWh

Max. ilość butelek o pojemności 0,75 l: 46 1

Całkowita pojemność netto : 110 l

Poziom szumu: 38 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN-ST

Wymiary niszy w cm (wys./szer./gł.): 82-87 / 60 / min. 57,5 

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 1

Całkowita pojemność netto : 46 l

Poziom szumu: 32 dB(A)

Klasa klimatyczna: SN

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

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 1

Całkowita pojemność netto : 46 l

Poziom szumu: 34 dB(A)

Klasa klimatyczna: ST

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

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 1

Całkowita pojemność netto : 46 l

Poziom szumu: 34 dB(A)

Klasa klimatyczna: ST

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

UWKes 1752 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru

WKEgb 582 
GrandCru

WKEgw 582 
GrandCru

82-87 45 45 45

1 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)


