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Időtlen
frissesség
---

Az élelmiszerek esetében figyel a legjobb minőségre és 
a valódi élvezetre. Kitérőt tesz a helyi sajtospulthoz, nagyra 
értékeli a frissen fogott halat és szívesen fogyaszt saját 
termesztésű retket. Nem lenne tökéletes, ha ez a  minőség 
azután is hamisítatlanul érezhető maradna,  miután az 
 élelmiszert néhány napig a hűtőszekrényben tárolta? 
Vagyis, ha az idő megállna? Szerintünk igen.  
 
A legfőbb motivációnk éppen ezért az, hogy mindig új 
és egyre jobb megoldásokat fejlesszünk ki a külön-
böző  élelmiszerek optimális tárolási körülményeinek 
 biztosí tásához. A hosszan tartó frissességhez, az értékes 
 vitaminok és az ízélmény megőrzéséhez, mintha csak 
 közvetlenül vásárlás vagy szüretelés után fogyasztanánk. 
De inkább győződjön meg erről személyesen. 2023-es 
 szabadonálló készülékeink.
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Minőség

CNsfd 573i   Plus sorozat

A legkisebb részlet is 
megérdemli a legna-
gyobb odafigyelést.
---

A kényelem mindenki számára elérhető.  

Az új szabadonálló készülékek különböző sorozatokban 
kaphatók: Pure, Plus, Prime és Peak. De akármelyik sorozat 
mellett is dönt, a kompromisszumoktól mentes Liebherr- 
minőséget minden egyes készülék megvásárlásakor biz-
tosítjuk Önnek. Hiszen már a Pure sorozat készülékeibe is 
alapfelszereltségként építettünk be több új funkciót is. Ilyen 
például az automatikus leolvasztásért felelős NoFrost tech-
nológia. Illetve ott van még a DuoCooling és az EasyFresh  
is. A két elkülönített hűtőkör gondoskodik arról, hogy a hűtő- 
és a fagyasztórész között ne történjen légcsere. A tárolt 
élelmiszerek így nem száradnak ki, és nincs szagát vitel sem.

Semmi ne tartson a kelleténél rövidebb ideig. 

A minőségre való törekvésünk még a legkisebb részletekben 
is érzékelhető. Mielőtt például egy ajtózsanért engedélye-
zünk, legalább 100 000 nyitási cikluson kell végigmennie. 
Ez több, mint 15 évnyi használatnak felel meg. És minden 
egyéb alkatrészünket is erre az élettartamra teszteljük. 

És ha az elvárások ellenére egy apróság mégsem felel 
meg teljes mértékben az igényeinek, azt kiterjedt prémium 
 szervizpartner-hálózatunk általában gyorsan helyre tudja 
 hozni. Ugyanis minden egyes készülékünk rendkívül könnyen 
szervizelhető. Minden fontosabb alkatrészünket bőven 10 év 
feletti időtartamra terveztük. Ez nem csak fenntartható, de 
megspórolja Önnek a kisebb javítások vagy egy új készülék 
vásárlásának az árát is.

És ezt nem csak mondjuk. Ezt garantáljuk is. 

A gyártás során hűtőszekrényeink minden egyes alkatrészét 
nagyító alatt, sokkal behatóbban és gyakrabban teszteljük, 
mint ahogy az a törvényi előírás szerint szükséges lenne – 
Legutoljára még röviddel a csomagolás előtt is. Készülékeink 
csak ezután pihenhetnek egy kicsit. Minden gyártási telep-
helyünk rendelkezik a nemzetközi, ISO 9001 számú minőségi, 
ISO 50001 számú energetikai és ISO 14001 számú környe-
zetvédelmi normák szerinti tanúsítvánnyal. Ezért semmi sem 
természetesebb számunkra, mint hogy legalább akár öt éves 
garanciát nyújtsunk Önnek arra, hogy termékeink mentesek 
mindennemű anyag- és gyártási hibától és rendkívül egysze-
rűen beépíthetők. 

És végül még ajándékot is adunk: 10-éves kompresszor-
garanciánkat. Ez az egy éven belüli regisztráció esetén 
ingyenesen elérhető.

Egyszóval: Egy dolog biztos – nagyon sokáig örömét fogja 
lelni Liebherr készülékében.

Nagyra értékeljük a kompromisszu-
moktól mentes minőséget – a legki-
sebb csavarig. Már a kezdetektől 
fogva. 1954 óta gyártunk kitűnő 
hűtő- és fagyasztókészülékeket, 
és világszerte értékesítjük őket. 
A szívünkben azonban még mindig 
egy német gyökerekkel rendelkező 
családi vállalat vagyunk. Mint eddig 
is, minden termékünk fejlesztése itt 
történik. Német mérnöki művészet – 
az alapítónkhoz való kötődésből, 
valamint a szakértelem tudatában, 
amelyet mérnökök generációi gyűj-
töttek össze. 

EasyFresh a gyümölcsök és zöldségek számára a Pure sorozattal kezdve. A mágneses ajtószigetelés garantálja a biztonságos záródást.
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TermékfelelősségTermékfelelősség

Liebherr RBa 4250  Prime sorozat
Ennek a teljes helyiséges BioFresh- 
hűtőszekrénynek köszönhetően sikerült 
elérnünk a legmagasabb energiaosztályt 
egy teljes, kiegyensúlyozott csomagban. 

Az InteriorFit funkciónak köszönhetően 
a készüléknek nincs szüksége oldalsó 
szellőzésre a fal mellett, így szorosan 
illeszkedik a konyhába. További előnyt 
jelent a kereskedelemben kapható 
 legnagyobb BioFresh rekesz.

Készülékeink koncepciójánál kiemel-
ten ügyelünk a fenntarthatósági 
szempontokra. Fontos pillér a készü-
lékeink tartóssága, a maximális 
 energiahatékonyság és az élelmi-
szer-pazarlás csökkentése. Hogy 
mi ezzel a célunk? Mert holisztikus 
megközelítés szükséges az ember 
és a természet védelméhez.

Élelmiszerhulladékok csökkentése. 

Aki az élelmiszereket optimális hőmérsékleti viszonyok 
között tárolja, az nagyban hozzájárul az élelmiszerpazarlás 
elkerüléséhez. Készülékeink segítenek ebben Önnek — az 
innovatív funkciók kombinációival:

Először is: Frissentartó technológiáink. A kombinált hűtő- 
fagyasztó készülékekben található DuoCooling például 
megakadályozza az élelmiszerek idő előtti kiszáradását. 
Az olyan innovatív frissentartó technológia, mint a BioFresh, 
gondoskodik az optimális tárolási feltételekről és jelentősen 
hosszabb eltarthatóságot és frissességet biztosít. Ez meg-
akadályozza az élelmiszerek túl korai kidobását és ritkábban 
kell bevásárolni. És a kereskedelmi viszonylatban legnagyobb 
nulla fokos rekeszek elegendő helyet biztosítanak a különö-
sen nagy méretű élelmiszertartalékokhoz is.

Másodszor: A SmartDevice-alkalmazás segíti az élelmiszerek 
helyes tárolását, és ezáltal még több élvezetről és hosszabb 
eltarthatóságról gondoskodik.

Harmadszor: Készülékeink gondolkodnak, és figyelmeztet-
nek, ha az élelmiszerek optimális tárolása veszélybe kerül. 
Például ajtóriasztással, ami nyitva maradt ajtó esetén 
 figyelmezteti Önt.

Mindenütt hatékony.

Az idei választékunk is telis-tele van olyan készülékekkel, 
amelyek a kereskedelemben elérhető legjobb energia-
osztályba tartoznak - ez minden termékcsoportunkra 
érvényes: A szabadonálló készülékek új generációjának 
hűtőkészülékei, fagyasztókészülékei és kombinált hűtő- 
fagyasztókészülékei.

Természetesen van még számos egyéb, kisebb részlet  
is, amelyek a Liebherr készülékek esetében, haté-
konyság tekintetében döntő különbséget jelentenek, 
például a különféle energiamegtakarítási módok. Mint az 
EnergySaver, amellyel a standard hőmérséklet 7 °C-ra  
emelkedik. Vagy a HolidayMode, amelynek segítségével 
csak a feltétlenül szükséges dolgokat hűtheti abban az 
esetben, ha elutazik. Vagy pedig a CleaningMode, amely 
a készülék energiatakarékos tisztításáról gondoskodik.

Minőség ember és környezete számára. 

Az erőforrások tudatos felhasználása a tartós anyagok 
révén. Szolidaritásból a következő generációval kizárólag 
hosszú élettartamú vákuumpanelekkel, természetes 
 hűtőanyagokkal dolgozunk, és teljes mértékben tartóz-
kodunk a HFO-hajtógázok használatától, ameddig azok 
 környezetre gyakorolt hatása nem tisztázott. A gyártás 
során is tekintettel vagyunk a környezetre. Legnagyobb 
részben olyan anyagokat alkalmazunk, amelyek a készülé-
kek leselejtezése után újrahasznosíthatók. Ezen túlmenően 
gondoskodunk arról, hogy a megmaradt műanyagot 
 következetesen újra felhasználják. 

Műanyag nélküli vízellátás. 

Az InfinitySpring gondoskodik a hideg, 
tökéletesen szűrt vízről – közvetlenül  
a konyhában. Így megspórolhatja  
a műanyag flakonos vizet, a szállítást  
és a rekeszek  cipelését is.

A jövőre is gondolunk, 
nem csak a mára.
---
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Kiegyensúlyozott megjelenésKiegyensúlyozott megjelenés

Az EU által finanszírozott LABEL2020 és BELT projektek 
online eszköze megmutatja készülékeink hatékonyságát. 
Ezen az oldalon (tool.label2020.eu) megtekintheti és ösz-
szehasonlíthatja az elektromos készülékek energiafogyasz-
tását és sok egyéb termékadatát. A kalkulátor figyelembe 
veszi a helyi áramárakat, és a teljes élettartamra vetítve 
mutatja a költségeket. Az összehasonlítás a következőket 
mutatja: A Liebherr megéri!

 Energiafogyasztás

Az új szabadonálló készülékeink élen járnak a hatékony-
sági besorolásban. Ezzel védik környezetünk értékes 
 nyersanyagforrásait, az alacsony áramköltségeknek 
köszönhetően pedig az Ön pénztárcáját is.

 Hűtőkészülékek mérete

Bármilyen méretű családhoz, élethelyzethez és belmagas-
sághoz megtalálja nálunk a kedvező készüléket. Az extra 
nagy méretű fiókoktól a legkisebb részletekig ügyelünk 
arra, hogy a belső térből semmi se vesszen kárba, ezt 
például a helytakarékos, a készülék falába süllyesztett 
világítási megoldással érjük el.

 Zajszint

A modern lakóterek kialakításánál a konyha és a nappali 
egyre inkább egybeolvad. Ez megnöveli a különösen halk 
konyhai eszközök jelentőségét. Új szabadonálló programunk 
ezért a rendkívül halk készülékek széles választékát kínálja. 
Részben még a rendkívül halk 32 dB-t is elérik. 

 Hűtési teljesítmény

Az intelligens érzékelők a hűtési teljesítményt folyama-
tosan az aktuális használathoz igazítják – szabadonálló 
készülékeink így a mindennapokban is energiahatékonyak 
és takarékosak. Egyidejűleg nagy mennyiségű teljesítmény-
tartalékkal rendelkeznek, például amikor a heti nagybevá-
sárlás után nagyobb mennyiségű élelmiszert kell egyszerre 
lehűteni.

Tökéletesen kiegyensú-
lyozott: mindegy egyben 
elérhető.
---

Hűtőkészülékeink valódi minden-
tudók. Csekély áramfogyasztásuk 
mellett további előnyt jelent 
alacsony zajkibocsátásuk, hogy 
több helyet biztosítanak az élelmi-
szereknek, hosszú élettartamuk  
és teljesítménytartalékjaik, ameny-
nyiben az szükségessé válik. Már 
a fejlesztéskor nagyon sok tényezőt 
tartottunk egyidejűleg szem előtt, 
ezért optimálisan kiegyensúlyozott 
terméket nyújtunk Önnek. Másként 
fogalmazva: Nálunk négy a magyar 
igazság.

Performance in Balance – tökéletesítve: 
A BluPerformance technológia 

BluPerformance modelljeink újítása: A teljes hűtési 
technológiát beépítettük a készülék lábazatába. Ezál-
tal a készülékek ugyanazon méret esetén jelentősen 
nagyobb hasznos teret nyújtanak. Tehát érezhetően 
több helye lesz az élelmiszereknek és az italoknak. 
Ezen túlmenően a lábazatban található, jobb szellőzés-
nek köszönhetően még tovább növelhető az energia-
hatékonyság. És ezáltal a készülékek még halkabbak is 
lesznek. Biztosak vagyunk benne: Eziránt a technológia 
iránt nem csak a rajongók lelkesednek.

Az aktuális EU-energiacímkék 
elektromos készülékekhez

QR-kód a termék azonosítá-
sához az EPREL (European 
Product Database for Energy 
Labeling) EU-adatbázisban.

1.

2. A „modellazonosító” a termék 
manuális azonosításához 
az EPREL EU-s adatbázisban 
megtalálható, például 
a cikkszámon keresztül.

3. Az új hatékonysági skála 
„A“-tól „G“-ig. A „G” besorolás 
csak borhűtők számára lesz 
érvényes.

4. Minden fagyasztórekesz 
térfogatának összege.

5. Minden hűtött tároló és hűtőre-
kesz térfogatának összege.

6. Zajszint, mely ezentúl 
az „A” és „D” osztályok között 
kerül besorolásra. 
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Kreislauffähig in die Zukunft.
Dieses Jahr bringen wir mit unserer innovativen Vakuum-Perlit-Technologie eine Weltneuheit auf den Markt, die die Welt 
des Kühlens und Gefrierens nachhaltig verändern wird.
Dürfen wir vorstellen? BluRoX. Die neuartige Technologie nutzt anstatt des herkömmlichen Polyurethan- (PU-) Schaums 
eine weitaus effektivere Form der Kälteisolierung: ein Vakuum. Fein gemahlenes Lavagestein, so genanntes Perlit,
stabilisiert dabei die vakuumierten Bauteile. 
Schon im Oktober 2022 führen wir ein Gefriergerät ein, bei dem die Tür mit BluRoX-Technologie ausgestattet ist und als 
erstes seiner Art die Effizienzklasse „B“ gemäß dem neuen EU Energielabel besitzt. Voraussichtlich im Laufe der kom-
menden zwei Jahre folgt dann der erste vollständig mit Vakuum-Perlit-Technologie ausgestattete BluRoX-Gefrier-
schrank – noch energieeffizienter und mit noch mehr Fassungsvermögen. 
Die innovative BluRoX-Technologie von Liebherr bringt zahlreiche Vorteile für Mensch und Umwelt.

Höchste
Energieeffizienz

Durch die Kombination von Vakuum 
und Perlit entsteht eine unübertroffen 
energieeffiziente und gleichzeitig
kompakte Lösung zur Kälteisolierung. 

Größeres
Fassungsvermögen

Die besonders effektive BluRoX-
Isolierung sorgt für etwa ein Drittel 
dünnere Wände und hat daher mit 
denselben Außenmaßen ein um 
rund 25 Prozent größeres Fassungs-
vermögen.

Kreislauffähigkeit
Das Perlit kann am Ende der Lebensdauer eines BluRoX-
Gefriergeräts aus dem Gerät entfernt und ohne wesentliche 
Aufbereitung wiederverwendet werden. 
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BluRoX
⸺

Fenntarthatóan a jövőbe.

12

BluRoX: Hidegszigetelés innovatív 
 vákuum-perlit technológiával. 
---
A BluRoX nagy lépést tesz az energia-
hatékony és fenntartható jövő felé. 
A hűtés és fagyasztás fenntarthatóvá 
tétele érdekében a Liebherr úttörő 
BluRoX technológiája a hagyományos 
poliuretánhab helyett sokkal hatéko-
nyabb hidegszigetelési formát alkalmaz: 
vákuumot. A finomra őrölt lávakőzet,  
az úgynevezett perlit stabilizálja 
a vákuumozott komponenseket –  
számos előnyt nyújt az emberek és  
a környezet számára.

Nagyobb térfogat.
 
A BluRoX-nak köszönhetően a hasznos belső tér körülbelül 25 száza-
lékkal nőtt változatlan külső méretek mellett. A vákuum különösen 
hatékony szigetelő hatásának köszönhetően a falak és ajtók véko-
nyabbak a poliuretán habból készült fagyasztókhoz képest, így értékes 
teret biztosít mindennek, amit le szeretne fagyasztani otthonában.

Fenntartható termékkialakítás.
 
A BluRoX egy újfajta szigetelés, amelyhez nem használtak hagyományos  poliuretán 
habot. A hidegszigeteléshez a BluRoX vákuumot használ, amelyet finomra őrölt 
lávakővel (perlit) stabilizálnak. Így egy felülmúlhatatlanul energiahatékony és egyben 
újrahasznosítható megoldás jön létre: A perlit jelentősebb ráfordítás nélkül újra 
felhasználható a BluRoX fagyasztó élettartamának végén.

A Liebherr FNb 5056 debütál.
 
A BluRoX elsőként a Liebherr FNb 5056 készülékében ismerhető meg. Ebben a fagyasztókészülékben 
 ünnepli különleges világpremierjét az innovatív vákuumszigetelés: az új EU-energiacímke szerint típusában 
a Liebherr FNb 5056 az első fagyasztókészülék B energiahatékonysági osztállyal. És hogy ez hosszú éveken 
keresztül így maradjon, a kiváló minőségű szigetelés a Liebherrre jellemző tartóssággal is rendelkezik.

Tudjon meg többet erről az izgalmas 
technológiáról és a BluRoX előnyeiről 
az alábbi oldalon:  
home.liebherr.com/blurox

Kiemelkedő energiahatékonyság.
 
A BluRoX olyan hatékonyan támogatja a hidegszigetelést, 
hogy az ezzel az innovatív vákuumszigeteléssel felszerelt 
Liebherr modellek maximális energiahatékonyságot tesznek 
lehetővé. A maga nemében leghatékonyabb fagyasztóké-
szülék jelenti a kezdetet: a Liebherr FNb 5056 ajtóba épített 
BluRoX technológiával.

Világpremier: BluRoX Világpremier: BluRoX

Rendelhető: 2023. 2. negyedévében
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Frissentartó technológiák Frissentartó technológiák

RBa 4250   Prime sorozat

Tovább marad finom.
---
Vásárláskor nem kell kompromisz-
szumot kötnie. Ön mindig figyel 
a természetes összetevőkre, a 
legjobb minőségre és a maximális 
frissességre. Egyértelmű: Aki ilyen 
nagy hangsúlyt fektet a jó minőségű 
élelmiszerre, az szeretné tovább 
frissen is tartani azokat. Éppen ezért 
fejlesztettük ki az innovatív fris-
sentartó technológiát, amelyet évről 
évre tovább finomítunk. Hogy az 
élelmiszerek a hűtőszekrényben  
még egy bizonyos idő elteltével is  
hamisítatlanul finomak maradjanak.

BioFresh-Professional Hydro Breeze funkcióval. Hűtés profi módon.
Egy hűvös pára, amely balzsamként takarja be a gyümölcsöket  
és zöldségeket. A pára gondoskodik a ropogós frissességről,  
és javítja a struktúrát — különleges wow-hatás a gyümölcsöknek  
és zöldségeknek a BioFresh Professional rekeszben.

BioFresh Professional Fish & Seafood-Safe funkcióval. 
Akár a frissen fogott hal a piacról.
A különösen érzékeny élelmiszereket, mint a halak és a tenger gyümöl-
csei, a legjobb jeges hőmérsékleten és alacsony páratartalom mellett 
tárolni. Az állandó –2 °C-os hőmérséklet a Fish & Seafood rekeszben 
ideális a hosszantartó, friss íz megőrzéséhez. 

EasyFresh. Ideális a gyümölcsök és zöldségek számára.
Itt a gyümölcsök és zöldségek csomagolás nélkül is jól érzik magukat. 
Ha ugyanolyan a hőmérséklet, mint a hűtőrészben, és légmentesen  
le van zárva a rekeszben, a saláta például 7 nap után még mindig friss 
és ropogós. 

NoFrost. Nincs több leolvasztás.
Az automatikus leolvasztási funkció garantálja a fagyasztott áru 
 tartós frissességét. Az élelmiszerek köztes tárolására sem lesz 
 szükség a kézi leolvasztás közben. Az állandóan optimális mélyhűtés 
megszakítás nélkül fenntartható.

BioFresh. A mi mindenesünk.
A jól bevált BioFresh technológiának köszönhetően nem sokkal 0 °C 
felett, jelentősen alacsonyabb hőmérsékleten tárolhatja az élelmi-
szereket, mint a készülék többi részében. A légzáró Fruit & Vegetable 
rekeszben az ideális páratartalomnak köszönhetően a gyümölcsök és 
zöldségek tovább maradnak frissek. A húsok, halak és tejtermékek 
legjobb tárolási helye a Meat & Dairy rekesz.

DuoCooling. Nincs kiszáradás.
Minden kombinált hűtő-fagyasztó készülék alapfelszereltsége.  
A két teljesen elkülönített hűtőkör gondoskodik arról, hogy a hűtő-  
és a fagyasztórész között ne történjen légcsere. Az élelmiszerek  
nem száradnak ki, és nincs szagátvitel.

Teljes kapacitású BioFresh. Itt elfér az összes termény.
Főleg szüret idején válik szükségessé egyszerre sok 
gyümölcs és zöldség tárolása. Ehhez a teljes kapacitású 
BioFresh hűtőszekrény ideális. A nem sokkal 0 °C feletti 
hőmérsékleten és a rugalmas páratartalom mellett min-
den tovább marad friss és ropogós. És ha épp gyengébb 
volt a szüret, akkor a tejtermékek, valamint a hús és az 
egyéb húskészítmények is hosszabban maradnak frissen 
a rekeszekben, mint a normál hűtőtérben. Extra környezet-
védelem: A energiaosztály.
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Bio
Fresh

Easy
Fresh
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EasyFresh BioFresh

+40 nap

+10 nap

+10 nap

+8 nap

+3 nap

+11 nap

+40 nap

+ 48 nap

+12 nap

A napok száma a rendes hűtőrésszel 
való összehasonlításra vonatkozik.
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Lebensraum Küche

Hydro
Breeze

BioFresh Professional HydroBreeze funkcióval BioFresh Professional HydroBreeze funkcióval 

+40 nap

+12 nap

+10 nap

+11 nap

+8 nap

+12 nap+8 nap

Hűvös és páradús.  
Az álomklíma 
a zöldségek számára.
---
A Hydro Breeze funkció példázza 
a maximális frissesség iránti igényün-
ket. Egy hűvös pára, amely balzsam-
ként takarja be a gyümölcsöket és 
zöldségeket a BioFresh-Professional 
rekeszben. A pára gondoskodik a ropo-
gós frissességről, javítja a struktúrát 
és még a finom levelű zöldségeket 
is rendkívül hosszan frissen tartja. 
Ezen túlmenően gondoskodik a wow- 
hatásról is a BioFresh-Professional 
rekeszben. 

A frissentartó pára minden egyes ajtónyitáskor újraképződik.

A frissentartás titka a természetben. 

A kaliforniai Salinas-medence az USA saláta ellátója,  
ez pedig a különösen kedvező klimatikus viszonyoknak 
köszönhető. A hűvös Csendes-óceán közelsége miatt 
nyáron finom és nedves köd terül a völgyre és a földekre. 
Ez megakadályozza a termesztett zöldségek kiszáradását. 
Éppen ez az elv inspirált bennünket – a HydroBreeze funk-
cióval ellátott BioFresh Professional megtervezésében.

A napok száma a rendes hűtőrésszel 
való összehasonlításra vonatkozik.

Még több info 
a HydroBreeze funkcióról
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Fish &
Seafood

–2 °C

0 °C

0 °C–2 °C

0 °C–2 °C

BioFresh Professional Fish & Seafood-Safe funkcióvalBioFresh Professional Fish & Seafood-Safe funkcióval

+5 nap

+3 nap

+3 nap

+3 nap

+3 nap
+14 nap

+5 nap

Rugalmas használat
A BioFresh-Professional rekesz belső  
felülete saját igényeink szerint alakítható.  
Így a –2 °C-os hőmérsékletű zóna részben  
vagy egészben átalakítható olyan zónává is, 
amelynek a hőmérséklete épp, hogy 0 °C felett 
van. Itt például a húsáruk és a tejtermékek 
 optimálisan tárolhatók. A négy lehetséges 
opciót az alábbiakban tüntettük fel Önnek:

Ahhoz, hogy a halak és a tenger gyü-
mölcsei még néhány nap elteltével 
is éppen olyan frissek és ízletesek 
maradjanak, mint közvetlenül a piacon, 
egy olyan hűtőrekeszre van szükség, 
amely megtartja a frissességet – ilyen 
a Fish & Seafood rekesz. Itt a halakat 
és a tenger gyümölcseit –2 °C-os 
hőmérsékleten, alacsony páratartalom 
mellett tárolhatja. Ideális körülmények, 
hogy jelentősen hosszabban élvez-
hesse a frissen fogott ízvilágot. 

Akár a frissen fogott hal 
a piacról. A Fish & Sea-
food-Safe rekeszünkkel.
---

A napok száma a rendes hűtőrésszel való összehasonlításra vonatkozik.
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Dizájn

XRFbd 5220   Plus sorozat

Foglaljon állást. 
A konyhájában is.
---

A hűtőszekrények már régóta nem 
csak egységes, fehér konyhai készü-
lékek. Éppen azért, mert az étkező- 
és lakóterek általában egybenyílnak, 
a dizájn egyre nagyobb szerepet kap. 
A Liebherr készülékek új, letisztult 
formái mellett rendkívüli élvezetésük, 
nemes felületeik és díszítés nél küli 
vonalaik is nagyon megnyerőek. 

Egy klasszikus, exkluzív látvány, 
amellyel készülékeink pontosan 
illeszkednek bármilyen modern 
konyhába. És egyben ki is tűnnek. 
De most már elég a szavakból: 
hiszen a dizájn tulajdonképpen 
magáért beszél.

Készülékeink között vannak olyanok, amelyek kijelzője 
 közvetlenül az ajtóba lett beépítve. Vagy, a letisztult  
stílus hívei számára, a készülék belsejébe. 

InteriorFit. Tökéletes illeszkedés.

A helykihasználás elegáns módja a konyhában. Az 
Interior Fit funkciónak köszönhetően szabadonálló 
 készülékeink helytakarékosan illeszkednek a kony-
hába – nincs szükségük szellőzőrésre sem a fal, sem 
a szomszédos bútorok mellett. Konyhájába már csak 
a hűtőszekrény ajtaja nyúlik be. Minden más láthatatlan. 
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Dizájn

XRFst 5295   Peak sorozat

Az Ön lehetőségei:  
Nemes, nemes 
vagy nemes.
---

Ajtófrontok

Fogantyú-megoldások

Az Ön konyhája egyedülálló. Ezért 
hűtőszekrénye se legyen egy a sok 
közül. Válogasson a különböző,  
kiváló minőségű anyagból, szolid 
színekben készült, ergonomikus 
 fogantyú-dizájnok között.  Mindegy, 
hogy dönt végül: ilyen exkluzív 
 lehetőségek között tulajdonképpen 
csak jól választhat.

Süllyesztett fogantyú
Így semmilyen fogantyú nem nyúlik be a térbe.  
Az elegáns, süllyesztett fogantyú harmonizál  
a leegyszerűsített, fogantyúmentes konyhával. 

Válasszon a bemutatott dizájnok közül.  
Így egy valami minden esetben biztos: Készüléke igazi látványosság lesz.

Fogantyú nyitásmechanikával
A fogantyú lágyan illeszkedik kézmozdulataihoz,  
amivel még jobban megkönnyíti a kinyitást. 

SmartSteel GlassWhiteSteelFinishBlackSteel White
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CNsdc 5223   Plus sorozat  

Dizájn

A legigényesebb 
élelmiszerek számára.
---

A dizájn és a funkcionalitás találkozik.

Letisztult és időtlen, valamint elegáns és exkluzív. Az új 
dizájn-nyelvezet pontosan illik minden belsőépítészeti 
kivitelezéshez. A belső térben nemes üveg és nemesacél- 
alkotóelemek teszik még meggyőzőbbé a készüléket. 
A precíz kidolgozás, az odafigyelés a részletekre, valamint 
az anyagok, formák és színek harmonikus kombinációja 
esztétikus összképet teremtenek. Az új világítási koncepció 
kellemesen emeli ki mindezt. 

Bármennyire is esztétikus a Liebherr 
készülékének a külseje, egyszer eljön 
az ideje, hogy kinyissuk. Még sze-
rencse, hogy a belseje is meggyőző 
 látványt nyújt.

Az új LightTower világítás egyenletesen világítja meg 
a belső teret, és tartja az üveglapokat is. Rugalmas, 
helytakarékos, egyedülálló.
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Kényelem és rugalmasság Kényelem és rugalmasság

Az egyszerűt még 
egyszerűbbé tettük. 
---
A hűtőkészülékeket és a fagyasztókat 
naponta használjuk. Ezért fejlesztünk 
olyan szabadonálló készülékeket, 
amelyek a kényelmes kezelés, az 
átláthatóság és a rugalmasság révén 
tűnnek ki – az első ajtónyitástól 
a legkisebb felszerelési részletig. 

Hideg italokra vágyik? A BioFresh-Safe feletti üvegtartó  
egy szempillantás alatt palacktartóvá változik. 

VarioTemp funkcióval ellátott kombinált hűtő-fagyasztó 
készülékeinkben a hűtőrekeszek hőmérséklete igény szerint 
állítható. A fagyasztórész így akár hűtő- vagy pincerekesz-
ként is használható.

A VarioSpace helyet biztosít a legnagyobb pulykának vagy  
a legmagasabb jégkrémtortának is a fagyasztórészben. 
Apropó, torták: A sütés szerelmeseinek örömére hűtőszekré-
nyeinkben és kombinált készülékeinkben még egy megrakott 
sütőtepsinek is elegendő helyet biztosítunk a hűtőrészben. 

Tele élelmiszerrel. És kényelemmel.

Annak érdekében, hogy az élelmiszerek mindig tökéletesen 
hozzáférhetők legyenek, készülékeink hűtő- és fagyasztó-
részében teleszkópos sínek találhatók, amelyeken nagyon 
egyszerűen előre- és hátra tolhatók a kihúzható rekeszek. 
A két palacktárolóval ellátott kihúzható tálca is síneken 
mozgatható, és egy beépített fogantyú segítségével köny-
nyen kivehető. Ha minden hozzávalót és italt megtalált, 
akkor is megmarad az Ön kényelme. A SoftSystems funkci-
ónak köszönhetően. Ajtóink mindig halkan és tompítottan 
záródnak, még a túl nagy lendület ellenére is.

Az élet egy kívánságműsor. 

Az új szabadonálló készülékek felszerelései nagyobb 
 szabadságot biztosítanak Önnek: Az osztott üvegpolc  
egy kézzel is könnyen kezelhető, így helyet biztosít  
a magas edényeknek és palackoknak. Szereti a rendet?  
A VarioBox és a VarioSafe segítségével a kisebb tárgyakat 
átláthatóan tárolhatja az ajtóban vagy a belső térben – 
 mindig pontosan olyan magasságban, ahogy Önnek tetszik.
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Kényelem és rugalmasság Kényelem és rugalmasság

FlexSystem
Gondoskodik a különleges átláthatóságról 
a BioFresh rekeszben. A kisebb adag zöld-
ségek és gyümölcsök vagy az érzékenyebb 
élelmiszerek is tökéletesen elhelyezhetők.

Teleszkópos síneken kihúzható fiókok
Hogy mindig, minden élelmiszer tökéletesen 
hozzáférhető legyen – kellemesen könnyű 
nyitás és becsukás, még teletöltött hűtőké-
szülék esetén is.

VarioSafe
Jól átlátható módon tárolhat 
kisebb tárgyakat a belső térben – 
mindig éppen az Önnek tetsző 
magasságban.

Rakodóhely 
szükség szerint. 
---

Használat fagyasztórészként (–18 °C)

Használat hűtőrészként (–2 °C – +9 °C) Használat pincerekeszként (+14 °C)

A VarioTemp funkcióval a fagyasztó-
rész hűtőrésszé alakítható, –2 °C és 
+14 °C fok között fokozatosan állít-
ható hőmérséklettel.

Így például a nagyobb partikhoz is minden könnyen 
 előkészíthető. Mert a fagyasztórész szükség esetén 
 további hűtőzónaként használható a falatkák és italok 
hűtése céljából. Vagy akár pincerekeszként is az olyan 
hidegre érzékeny élelmiszerek esetében, mint a burgonya,  
a hagyma és hasonlók.

Megnövekedett a család és lassan elfogy a hely a kom-
binált hűtő-fagyasztókészülékben? Nem probléma. 
A  VarioTemp funkcióval a hűtőkészülék fagyasztórészét  
is használhatja hűtőkészülékként a konyhában. Egy  
külön fagyasztókészülékkel kombinálva elegendő  
helye lesz, hogy a nagy családot is mindig friss élelmi-
szerrel láthassa el.
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VarioSpace
Praktikus a nagyobb fagyasz-
tott árukhoz, például egy 
többemeletes születésnapi 
tortához.

Nehezen nyitható fagyasztókészülékek:
Ez a probléma már a múlté.

Az új EasyOpen technológiának köszön-
hetően a fagyasztókészülékek mostantól 
simán és fáradság nélkül nyithatók.  
Még fogantyú nélkül is. Hogy oldottuk 
meg mindezt? Egy új fejlesztésű ajtószi-
getelés és az új BluPerformance tech-
nológia-modulok segítségével sikerült 
az ajtónyitáshoz szükséges erőt a felére 
csökkenteni. Helytakarékos, egyszerű, 
kényelmes. 

SpaceBox
Ideális minden olyan termékhez, amelynek kicsit több hely kell.

SoftSystem tompított záródás
A különösen halk és tompított ajtózár már a Plus sorozattól kezdve 
beépítésre került.
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Víz és jég Víz és jég

Az InfinitySpring funkcióval kristály-
tiszta, hideg forrást varázsolunk 
a konyhájába. Mert a víz egészsé -
ges. A nehéz kartonok cipelését és 
a műanyag palackokat is elfelejt-
heti. Ezzel tehermentesíti a hátát 
és a környezetünket is. Egyszerű és 
fenntartható.

Gyorsan kitöltheti a vizet a hosszú cipekedés 
helyett.

A felülethez igazodó, integrált vízadagoló mindig ott van, 
amikor szükség van rá, amikor pedig nincs, szinte észre-
vétlen marad. Alkalmas szinte bármilyen méretű edényhez, 
még a kancsókhoz vagy szódakészítő palackokhoz is. 
A tökéletes vízminőségről a beépített szűrőrendszer 
gondoskodik. És ez nem minden: A hagyományos vízszűrő 
kancsókkal ellentétben ezt csak félévente kell kicserélni.

Ez a forrás a hűtőszek-
rényben ered.  
---

BottleTimer.

Gondoskodik az italok extra gyors 
lehűtéséről. És egy alkalmazáson 
 keresztül értesít a fagyasztóban 
felejtett üvegekről.
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Víz és jégVíz és jég

Mielőtt a jég elfogyna, 
elfogynak a koktélok is. 
---

Szívesen hív vendégeket, akikből 
Ön szerint soha nem lehet elég? 
Akkor Ön szeretni fogja a jég-
készítő funkcióinkat. Egy dolog 
biztos: Az Ön partiján egy ital  
sem marad hűtés nélkül.

Jégkészítés pillanatok alatt: EasyTwist-Ice.

Gyorsan készíteni kell egy adag jégkockát – vezetékes 
vízcsatlakozás nélkül. Egyszerű töltsön vizet a tartályba, 
fagyassza le és egy csavarással oldja ki a jégkockákat. 
Az EasyTwist-Ice könnyen tisztítható és már a Pure sorozat-
tól kezdődően a legtöbb szabadonálló készülékbe beépí-
tésre került. Vagy kiegészítő felszerelésként is gond nélkül 
beépíthető. 

Jégkockakészlet még a legna-
gyobb partihoz is: az IceTower.

A fagyasztószekrényben található 
IceTower új elvárásokat támaszt. Mert 
két nagy formátumú tárolási lehetősé-
get egyesít magában: az automatikus 
IceMaker-t, amely 8 kilogramm jeget 
készít. És egy további nagy tárolóhe-
lyű rekeszt – amely elég nagy ahhoz, 
hogy néhány családi pizza is beférjen 
függőlegesen. És mivel számunk-
ra ez így még nem elég kényelmes, 
ezért mindkettő teleszkópos síneken 
kihúzható. És hogy a keze még ilyen 
sok fagyasztott áru mellett se hűljön 
ki teljesen, ezért jégkockalapátot is 
adunk hozzá.

Jégkockaeső: az IceMaker.

Az IceMaker naponta akár 130 jégkockát is készít, amelyek 
automatikusan két rekeszbe hullanak. A MaxIce funkció 
aktiválásával a jégkockakészítés még tovább gyorsítható, 
ha több vendég érkezett, mint vártuk. Az IceMakert a víz-
vezetékre kell csatlakoztatni. Ha nem áll rendelkezésre fix 
vízcsatlakozás, akkor egy víztartállyal felszerelt modell is 
kapható. 
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Connectivity Connectivity

Itt töltheti le a SmartDevice alkalmazást:

Fedezze fel, miként könnyíti meg a digitális 
hálózattal összekapcsolt hűtőszekrény a 
mindennapjait: home.liebherr.com/getsmart

Egy valami egyértelmű: a technika 
a jövőben egyre okosabbá válik. 
De akkor egy hűtőszekrénynek is 
 intelligensnek kell lennie? Nem 
kell. De mi úgy gondoljuk: a közös 
gondolkodás nem árthat a ház-
tartásban. Készülékeink a számos 
okos funkciónak köszönhetően 
megbízható segítőként vannak jelen 
a háttérben.

Beépített haladás.

A hűtőszekrénye együtt gondolkodik Önnel, ahol csak tud.  
Így emlékeztet például a fagyasztó rekeszben felejtett 
italokra – a beépített BottleTimer funkciónak köszönhetően. 
A szétpattanó palackok már a múlté.

Egy egészen különleges dolog azoknak, akik éjjelente is 
benéznek a hűtőszekrénybe: a NightMode. A belső tér 
ilyenkor csak tompított fénnyel van megvilágítva. Az éjjeli 
túra után gyorsan visszabújhat az ágyba, a hűtőszekrény 
garantáltan nem ébreszti fel a félálomban lévő embert.

Amit a jövő hoz, mi már 
most elhozzuk Önnek.

---

Egy szóval: a mi készülékeinkkel mindenki már ma készen áll 
a holnapra.

Mi nagyon biztosra megyünk.

Fontos számunkra az adatvédelem. Ezért olyan szoftver-
partner mellett döntöttünk, aki osztozik nagy igényeinkben: 
Microsoft. A felhő alapú szolgáltatók közül az adatvédelem 
területén a Microsoft rendelkezett elsőként nemzetközi 
ISO/IEC 27018 minősítéssel, és ugyanazt az AES-256 titko-
sítási technológiát használja, amelyet a bankszektorban is 
alkalmaznak.

Mindig a legjobban összekapcsolva.

Mindegyik új szabadonálló modellünk vagy már csatla-
koztatva van vagy utólag a SmartDeviceBox segítségével 
csatlakoztatható a WLAN-hoz. A beépített SmartDevice-
Box-szal rendelkező készülékek arról ismerhetők fel, hogy 
a modell száma mögött egy kis „i” található (pl.: RBstd 
528i). A SmartDevice alkalmazásunk számos lehetősége, 
valamint a hűtőszekrény hálózatba kapcsolása egy meglévő 
Smart Home környezet esetében az Ön számára is előnyö-
ket jelent. Lehetővé válik számukra a készülék irányítása 
Amazon Alexa vagy Google Assistant alkalmazásokkal, 
illetve IFTTT és Home Connect Plus szolgáltatásokkal is 
(az egyes országokban eltérhet a rendelkezésre állásuk).
 
A fontos státusz- és riasztási jelzések így közvetlenül 
a mobiltelefonra érkeznek, például nyitva hagyott hűtőszek-
rényajtó esetén az ajtóriasztáson keresztül. SmartDevice 
alkalmazásunk azonban még ennél is többet tud nyújtani. 
A készülékek egyszerűbb, távoli kezelése és irányítása mel-
lett, az alkalmazás az élelmiszerek helyes tárolásában is 
segít, így biztosítva a nagyobb élvezeti értéket és hosszabb 
tartósságot. Továbbá itt találhatók a hűtőkészülékekkel 
kompatibilis kiegészítők, a garancia-meghosszabbítás 
 elérhetősége és még sok más is. 
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Felhasználói felület

Hűtőkészülékek nyitott 
lehetőségekkel –  
zárt ajtók mögött.

---

Nem a legtöbb funkcióval rendel-

kező hűtőszekrényeket fejlesztjük. 

Pontosan megfelelő funkciójú 

hűtőszekrényeket fejlesztünk ki 

vásárlóink számára arra,  amire 

 valóban szükségük van hogy 

 mindennapjaikat megkönnyít-

sük. Ezeket a fukciókat a lehető 

legtökélete sebben kivitelezzük.

**Csak a Prime és a Peak sorozatban érhető el.

Soha nem lehet elég biztonságos.
 
Ajtóriasztó 
Riasztás, ha az ajtó nyitva marad, hangjelzéssel,  
valamint villogó LED világítással.

Hőmérséklet riasztás
Vizuális és akusztikus figyelmeztetés és hangjelzés, amint  
a fagya sztórekesz  hőmérséklete eléri a kritikus szintet.

Hálózati áramszünet riasztás 
Vizuális figyelmeztetés és akusztikus figyelmeztetés 
 áramkimaradás esetén a biztonságos tárolás érdekében.

Készülékhiba riasztás
Optikai és hangjelzés a készülék  
meghibásodása esetén.

Emlékeztető
Automatikus emlékeztető a karbantartáshoz  
és akusztikus figyelmeztetés.

Zárolás
Megakadályozza a beállítások módosítását  
vagy a funkciók aktiválását.

Demo mód
A készülék optimális bemutatása az értékesítés helyén:
A felhasználói felület és a világítás be van kapcsolva,  
a hűtőrendszer ki van kapcsolva.

Egy érintés, nagyobb kényelem.
 
Tisztítás mód
A tisztítás során is jól lát majd, ugyanis a lámpák folyamatosan
világítanak, miközben a hűtőrendszer kikapcsol.

Parti mód
A Parti mód olyan funkciókat aktivál, mint a SuperCool és  
a maximális jégkocka készítés.

HolidayMode
A ventilátor, a SuperCool és a SuperFrost kikapcsol, és a hűtési 
hőmérsékletet +15 °C-ra emeli az energia megtakarítás érdekében.  
A fagyasztórész bekapcsolva marad.

EnergySaver 
Az áramfogyasztás csökkentése érdekében  
a standard hőmérséklet maximum 7 °C-ra nő.

SabbathMode
Minden világítás és hang kikapcsol,
80 óra után kikapcsol az üzemmód.

Nyelvi beállítások*
Változtatható nyelvi beállítás 12 nyelven.

Státuszkijelző
Mindig biztos lehet benne, hogy minden rendben van – 
a készülék ajtajába beépített státuszkijelzőnek köszönhetően.  
Ha kéken világít: minden OK. Eltérő státusz esetén a kijelző  
pirosan villog és hangjelzést is ad.

Alapfunkciók.

Hőmérsékletjelző
A kijelzőn mindig az aktuális hőmérsékleti érték látható.
A menüben villogó elemek jelzik a változásokat.

SuperFrost 
Erőteljesebb hűtés a fagyasztótérben a vitaminokat  
megőrző fagyasztás érdekében.

SuperCool 
Növeli a hűtési teljesítményt, amíg a frissen behelyezett  
ételek a többi termék hőmérsékletére hűlnek.

VarioTemp
A –2 °C és +14 °C között beállítható hőmérsékletnek  
köszönhetően a teljes fagyasztórész használható hűtésre,  
vagy akár pincerekeszként is.

Egyszerűen az okos alkalmazással.

NightMode
Minden hangjelzés kikapcsol – a világítás halványul.  
A zavartalan csend érdekében.
 
BottleTimer
Extra gyors hűtés a SuperFrost aktiválásával.
Az alkalmazás automatikus emlékeztetőt küld,  
hogy kivegye az üvegeket a fagyasztóból.
 
EasyTwist Ice
Varázslatosan egyszerű és gyors jégkockakészítés: 
Töltsön vizet a tartályba, fagyassza le és egy csavarással  
oldja ki a kész jégkockákat.

IceCubeTimer**
Jégkockakészítés gyorsított tempóban.
Amikor a jégkockák elkészültek, a készülék az 
alkalmazáson keresztül értesítést küld.

*Csak a Touch & Swipe kijelzővel ellátott készülékek esetén.

Kijelző az ajtó mögöttKijelző az ajtón
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PeakPrimePlusPure
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Sorozatok Sorozatok

BioFresh

     BioFresh HydroBreeze funkcióval

EasyTwist Ice

     InfinitySpring 

     EasyFresh Connectivity

+ 3  
nap 

+ 10  
nap 

+ 11  
nap 

+ 40  
nap

+ 8  
nap

+ 48  
nap

     Touch & Swipe      LightTower

A jobb áttekinthetőségért.  
Még mielőtt kinyitja 
a hűtőszekrényt.

---

Melyik készülék az igazi számomra?
Ezt a vásárlói kérdést nem mindig lehet
olyan könnyen megválaszolni. Ezért még 
egyszerűbbé tettük a tájékozódást, 
és a választékunkat négy jól követhető 
sorozatba osztottuk be.  

Prime sorozat

A Prime sorozat már jelentősen 
nemesebb. Itt már szembetűnő 
jellegzetességek jelennek meg 
a formatervezés és az anyag 
tekintetében. A készülék belsejé-
ben olyan anyagokat használunk, 
mint például a nemesacél. A sorozat 
készülékei azonban a különleges 
világítási megoldások miatt is 
vonzzák a tekintetet.

Peak sorozat 

A Peak sorozat foglalja el sorozataink 
trónját. Itt a legjobb a legjobbal van 
kombinálva. Nincs kompromisszum. 
Az innovatív Liebherr technológia 
találkozása a csúcskategóriás for-
matervezéssel és a kiváló kényelmi 
megoldásokkal. A sorozat készülékei 
azoknak készültek, akik mindenre 
vágynak. 

Plus sorozat

A Plus sorozat a Pure sorozatra épül,
és további részletekkel egészíti ki azt. 
A Plus itt elsősorban plusz kényelmet 
jelent. A készülékek nemcsak elsőren-
dűen hűtenek és fagyasztanak, hanem 
a kis dolgokban is okosabbak. Segí-
tenek abban is, hogy sok minden még 
egy kicsit könnyebb legyen. 

Pure sorozat

A Pure sorozat az alap osztályunk. 
Egyszerű, tiszta és tökéletesen 
felszerelt az alapvető igényekhez. 
A Pure sorozat készülékei a lényegre 
korlátozódnak. De messzemenőleg 
a legmagasabb Liebherr minőségben.
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60↑   ↓

201
↑
  
↓

60↑   ↓

185
↑
  
↓

Hűtő- és fagyasztó kombinációk – BioFresh Professional

NoFrost

HydroBreeze   
IceMaker/VarioTemp

CBNstc 579i

HydroBreeze/Fish & Seafood
VarioTemp

CBNstd 578i 

CBNbsd 578i

185
↑
  
↓

185
↑
  
↓

60↑   ↓ 60↑   ↓

Fagyasztószekrény | Hűtőszekrény

BioFresh Professional

NoFrost | HydroBreeze
IceTower 

XRFst 5295

SFNstd 529i SRBstd 529i

XRFbs 5295

SFNbsd 529i SRBbsd 529i

NoFrost | Fish & Seafood
IceTower XRFsd 5265

SFNsdd 5267 SRBsdd 5260

BioFresh Professional

NoFrost | BioFresh 
IceTower 

XRFsf 5245

SFNsfe 5247 SRBsfe 5220

EasyFresh

NoFrost | EasyFresh XRFsf 5220

SFNsfe 5227 SRsfe 5220

 XRFbd 5220

SFNbde 5227 SRbde 5220

Side-by-Side

Kombináció | Hűtőszekrény

BioFresh | EasyFresh
NoFrost
IceMaker
VarioTemp

XRCsd 5255

SBNsdd 5264 SRsdd 5250

Hűtő- és fagyasztó kombinációk – BioFresh

NoFrost

IceMaker/VarioTemp CBNbsd 576i

EasyTwist-Ice/VarioTemp  CBNsdc 5753

CBNsda 5753

CBNbsa 5753

EasyTwist-Ice CBNsfd 5723 CBNsfc 522i

CBNd 5723 CBNsdc 5223

CBNsda 5723 CBNd 5223

CBNbda 5723

CBNsdc 5733

CBNbdc 5733

Készülékek áttekintése 
magasság és  
kategóriák szerint.
---

 Peak sorozat

 Prime sorozat 

 Plus sorozat

 Pure sorozat
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60↑   ↓
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60↑   ↓

201
↑
  
↓ 185

↑
  
↓ 165

↑
  
↓

Hűtő- és fagyasztó kombinációk – EasyFresh 

NoFrost

IceMaker víztartállyal/VarioTemp CNsdd 5763

IceMaker víztartállyal CNsfd 5743

EasyTwist-Ice/VarioTemp CNsdd 5753

EasyTwist-Ice CNsfd 573i

CNbdb 5733

CNbdc 5733

CNsfd 5724

CNd 5724

CNsdb 5723

CNsdc 5723 CNsdc 5223

CNgbd 5723 CNbdc 5223 

CNgwd 5723 CNc 5223

CNsfd 5224 CNsfd 5023

CNd 5224 CNd 5023

185
↑
  
↓
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165
↑
  
↓

60↑   ↓

125
↑
  
↓

60↑   ↓

Hűtőszekrények

BioFresh Professional

HydroBreeze/Fish & Seafood RBstd 528i IRBd 4171

RBbsc 5280

BioFresh  

BioFresh készülék RBa 4250

RBsdd 5250

RBbsc 5250 IRBb 4170 

RBsfe 5221

RBe 5221 IRBe 4851 IRBd 4151

RBsfe 5220 IRBd 4150 

RBe 5220

EasyFresh

Palacktartó kosár RDsfe 5220

Rd 5250

Rsfe 5020

Re 5020

185
↑
  
↓

60↑   ↓

165
↑
  
↓

60↑   ↓

145
↑
  
↓

60↑   ↓

125
↑
  
↓

60↑   ↓

185
↑
  
↓

70↑   ↓

165
↑
  
↓

70↑   ↓

145
↑
  
↓

70↑   ↓

Fagyasztószekrények

NoFrost

IceTower FNsdd 5297

BluRoX/EasyTwist-Ice FNb 5056

EasyTwist-Ice FNc 7277 FNc 7076 FNc 6675 FNc 5277 FNc 5076 FNc 4675

FNd 525i FNd 5056 FNd 4655 FNd 4254

FNc 7227 FNc 7026 FNc 6625 FNd 5227 FNd 4625

FNd 7227 FNd 7026 FNd 6625

Készülékek áttekintése 
magasság és  
kategóriák szerint.
---

 Peak sorozat

 Prime sorozat 

 Plus sorozat

 Pure sorozat



48 49

XRFbs 5295   Peak sorozat

Frissesség központ



5150

Side-by-Side kombinációkSide-by-Side kombinációk

BioFresh + HydroBreeze

Úgy kívánja hűteni a gyümölcsöket 
és a zöldségeket, akár a profik? 
A HydroBreeze le fogja nyűgözni: 
a hideg pára a rekeszben uralkodó 0 °C 
körüli hőmérséklettel együtt biztosítja 
az élelmiszerek extra hosszú eltartha-
tóságát. Emellett nagyszerű látványt 
nyújt. A HydroBreeze 90 percenként 
bekapcsol 4 másodpercre, ajtónyitás 
esetén pedig 8 másodpercre.

Variálható tojástartó

Szereti a baromfitojást? Liebherr készü-
léke úgyszintén; ezért is rendelkezik 
egy 2 az 1-ben tojástartóval, amelyben 
nemcsak 20 baromfitojás fér el, hanem 
akár 24 fürjtojás is. A tojástartó egy 
külső és belső részből áll, amelyek 
különböző módokon illeszthetők egy-
másba. A tartót megfordítva használ-
hatók a fürjtojások tárolására szolgáló 
lyukak. 

SoftSystem

A reggelitől az éjszakai nassolásig 
számos alkalom kínálkozik a hűtőszek-
rény kinyitására, majd becsukására. 
Liebherr készülékei felkészültek erre: 
a SoftSystem révén finoman, bizton-
ságosan, könnyen és halkan záródik 
a hűtőszekrény ajtaja. Közben az ajtó 
belsejében tárolt palackok stabilan 
állnak – semmi nem zörög és koccan. 

VarioSafe

Joghurtospoharak, lekvárosüvegek vagy 
tubusok – áttekinthető helyet keres az 
efféle kisebb élelmiszereknek? Liebherr 
készülékében ezt a helyet úgy hívják: 
VarioSafe. Egyrészt rendet teremt, 
másrészt sokoldalúan variálható. A két-
féle magasságban állítható VarioSafe 
egyszerűen elhelyezhető a hűtőszek-
rényben ott, ahová a legjobban passzol.

LED

A hűtőszekrény gyors áttekintéséhez: 
a kétoldali LED-oldalvilágításnak 
köszönhetően mindig átláthatja élelmi-
szereit. A LED-ek úgy vannak elhelyezve, 
hogy a teli hűtőszekrényt is megvilá-
gítsák. Mivel a LED-ek az oldalfalakkal 
egy síkban vannak, a hasznos terület 
teljesen megmarad.

Borhűtő rész

Az SBSes 8496 Side-by-Side készülé-
künk 6 eltérő hőmérsékleti zónájával 
innovatív  megoldások széles körét 
nyújtja. A borhűtő rész két egymástól 
 függetlenül, +5 °C és +20 °C között 
állítható zónájával biztosítja a borok 
 tárolásához ideális körülményeket.

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Felszereltség

---

Fish & Seafood rekesz 

Szereti a halat? A Liebherr-ben az is 
friss marad! A Fish & Seafood rekesz 
a halat és a tenger gyümölcseit az opti-
mális –2 °C-os hőmérsékleten tárolja, 
akár egy halkereskedésben. Állítsa be 
tetszés szerint a –2° C-os zónát – és 
tároljon a többi helyen húst vagy tejter-
mékeket a számukra optimális 0° C-on. 
Egy LED-kijelző mutatja, ha a –2° C-os 
zóna éppen aktív.

IceTower

Az IceTower 8 kg-os jégkockakészlete 
gondoskodik róla, hogy a partin sose 
fogyjon el a hideg ital. A jégkockalapát 
és a teleszkópos síneken kihúzható 
tálca segítségével kényelmesen hozzá-
férhet a jégkockákhoz. A mellette lévő 
rekeszben pedig további fagyasztott 
termékeket helyezhet el.

Jégkockalapát

Akár adagolás, akár szállítás – a 
Liebherr jégkockalapátjával mindkettő 
könnyen kivitelezhető. Az él kialakítá-
sának és az ergonomikus fogantyúnak 
köszönhetően a jégkockák gyorsan és 
egyszerűen eljutnak az IceTower-ből az 
italokba. A tartós műanyagból készült 
masszív jégkockalapát a szemnek is 
kellemes látvány, átlátszó gleccserzöld 
színű, szaténhatású felületével.

Rúdfogantyú 

Egyszerűen nyitható: A praktikus és 
elegáns rúdfogantyúba épített nyitó-
szerkezet segítségével a készülék ajtaja 
már csekély erőfeszítéssel nyitható – 
akkor is, ha a készüléket többször 
nyitják ki egymás után. A készüléket 
minimáldizájn fogantyúk teszik még 
látványosabbá.

EasyFresh

EasyFresh-rekeszünk garancia az 
élelmiszerek otthoni frissességére. 
Optimális tárolásról gondoskodik, 
legyen szó csomagolatlan gyümölcsről 
vagy zöldségről. A szoros záródásnak 
köszönhetően megnő a páratartalom 
a rekeszben. Ezáltal sokáig frissek 
maradnak az élelmiszerek.

NoFrost

Amikor kinyitja a fagyasztót, mélyhűtött 
élelmiszereket szeretne látni, jeget és 
deresedést viszont egészen biztosan 
nem. A NoFrost védi a fagyasztóteret a 
nem kívánt jegesedéstől, amely növeli az 
energiafogyasztást és a pénztárcát sem 
kíméli. A NoFrost azt jelenti: soha többé 
nem kell a fagyasztórekesz leolvasz-
tásával bajlódnia, több ideje jut más 
dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat.
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Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling Ambilight világítással 

FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 
melyből 1 HydroBreeze, 1 Meat & Dairy 
rekesz, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring vezetékes vízhálózatra 
csatoláshoz 3/4"-os

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Rúdfogantyú beépített 
nyitómechanikával

·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 
görgők a szállításhoz hátul

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal és 

ajtópanel

Soft-
Telescopic
Rails

SRBbsd 529i

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 134 / 0,367 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 386 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 246,2 l / BioFresh rész: 140,6 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / BlackSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling Ambilight világítással 

FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 
melyből 1 HydroBreeze, 1 Meat & Dairy 
rekesz, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring vezetékes vízhálózatra 
csatoláshoz 3/4"-os

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Rúdfogantyú beépített 
nyitómechanikával

·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 
görgők a szállításhoz hátul

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal és 

ajtópanel

Soft-
Telescopic
Rails

SRBstd 529i

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 134 / 0,367 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 386 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 246,2 l / BioFresh rész: 140,6 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / SmartSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  IceTower
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os, LED világítás
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
·  Jégkockakészlet: 8,0 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

18 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Rúdfogantyú beépített 
nyitómechanikával

·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 
görgők a szállításhoz hátul

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Ice
Tower

SFNbsd 529i

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 277 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / BlackSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  IceTower
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os, LED világítás
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
·  Jégkockakészlet: 8,0 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

18 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Rúdfogantyú beépített 
nyitómechanikával

·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 
görgők a szállításhoz hátul

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Ice
Tower

SFNstd 529i

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 277 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / SmartSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

XRFbs 5295
Peak

120↑ ↓

XRFst 5295
Peak

120↑ ↓

Side-by-Side kombinációk Side-by-Side kombinációk

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

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

2022 2022
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Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben

·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 
sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Fish & Seafood rekesz, 1 Meat & Dairy 
rekesz

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Rúdfogantyú beépített 
nyitómechanikával

·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 
görgők a szállításhoz hátul

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

SRBsdd 5260

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 134 / 0,367 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 384 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 245,8 l / BioFresh rész: 138,4 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  IceTower
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
·  Jégkockakészlet: 8,0 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

18 kg
·  2 jégakku
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Rúdfogantyú beépített 
nyitómechanikával

·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 
görgők a szállításhoz hátul

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Ice
Tower

SFNsdd 5267

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 277 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  6 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  1 EasyFresh rekesz teleszkópos

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Rúdfogantyú beépített 
nyitómechanikával

·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 
görgők a szállításhoz hátul

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

SRsdd 5250

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 99 / 0,271 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 401 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a BioFresh 

és a fagyasztó
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, VarioSpace
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 5,4 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Rúdfogantyú beépített 
nyitómechanikával

·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 
görgők a szállításhoz hátul

·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

SBNsdd 5264

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 171 / 0,468 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 313 l

Hűtött terek: BioFresh rész: 180,7 l / Fagyasztórész: 133,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

XRFsd 5265
Prime

120↑ ↓

XRCsd 5255
Prime

120↑ ↓

Side-by-Side kombinációk Side-by-Side kombinációk

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

SRBsfe 5220

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 158 / 0,432 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 382 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 288,7 l / BioFresh rész: 93,7 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  IceTower
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
·  Jégkockakészlet: 8,0 kg
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

18 kg
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Ice
Tower

SFNsfe 5247

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 248 / 0,679 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 277 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

SRbde 5220

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 123 / 0,337 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 399 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / Fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

18 kg
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

SFNbde 5227

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 248 / 0,679 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 277 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / Fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

XRFsf 5245
Plus

123↑ ↓

XRFbd 5220
Plus

123↑ ↓

Side-by-Side kombinációk Side-by-Side kombinációk

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

SRsfe 5220

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 123 / 0,337 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 399 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

18 kg
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

SFNsfe 5227

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 248 / 0,679 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 277 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, variálható 
tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos 

fényerő-növeléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás

·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 
sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-
ről DrySafe-re állítható, 1 Fish & Seafood 
rekesz

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

SKBes 4380

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 371 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 235,7 l / BioFresh rész: 135,8 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / SmartSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 60 / 66,5 ¹

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a fagyasztó- 

és a bortemperáló részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Fagyasztórész 4
·  5 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 1,8 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

Bortemperáló rész
·  2 egymástól függetlenül szabályozható 

hőmérsékleti zóna, melyek hőmérséklete 
+5°C és +20°C között szabályozható

·  Színezett, UV védelemmel ellátott 
hőszigetelő üvegajtó

·  Cirkulációs hutés, frisslevegő-ellátás 
a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével

·  Páratartalom-szabályozás 
bekapcsolható szellőzés segítségével

·  LED-es megvilágítás, tartósan 
bekapcsolható, fényerő fokozatosan 
állítható

·  Bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc, ebből 4 kihúzható 

teleszkópos síneken, ebből 
2 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas 

együttes használatra más hűtő-, 
fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel

·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl és hátul
·  Bal oldali, cserélhető nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

SWTNes 4285

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 289 l

Hűtött terek: Bortemperáló rész: 156,4 l / Fagyasztórész: 133,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / SmartSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185 / 60 / 68,5 ¹

XRFsf 5220
Plus

123↑ ↓

SBSes 8496
PremiumPlus

121↑   ↓

Side-by-Side kombinációk Side-by-Side kombinációk

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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CBNes 6256  PremiumPlus

Vezérlés
·  MagicEye az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- 

és a fagyasztórészhez
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, variálható tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc
·  Variálható üvegpolc
·  LED-fényoszlop két oldalon és LED-es 

mennyezetvilágítás
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó 

síneken, mindkettő HydroSafe-ről 
DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  2 fiók teleszkópos automatikus 

behúzással
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,9 kg
·  Jégkockakészlet: 2,7 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Lábazati szellőzés
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul, görgők 

a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Bal oldali, rögzített/jobb oldali, rögzített 

nyitásirány

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 341 / 0,934 kWh

Teljes hűtött tér ²: 522 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 292,2 l / BioFresh rész: 70,6 l / Fagyasztórész: 160,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 42 dB(A) / D

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 203,9 / 91 / 61,5

CBNes 6256
PremiumPlus

91↑   ↓

Franciaajtós kombinációk

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész 
számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy 
tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. 
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Fagyasztófiókok kiváló minőségű 

 teleszkópos síneken

A kihúzható fagyasztófiókok kiváló minőségű 
 teleszkópos síneken fekszenek, könnyedén 
 kihúzhatóak, ezzel jól áttekinthetővé teszik 
a  bennük tárolt élelmiszereket.

BioFresh rekeszek

A BioFresh rekeszek garantálják a tökéletes klímát 
a szuperhosszú frissességhez. Alig 0 °C feletti 
hőmérsékleten és ideális  páratartalomnál a gyü-
mölcsök, zöldségek, a hús-, a hal-, és a tejtermékek 
jelentősen hosszabb ideig megőrzik egészséges 
vitamintartalmukat, finom  aromájukat és étvágy-
gerjesztő külalakjukat, mint a hagyományos 
hűtőrészben.
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CBNbsd 578i   Peak sorozat

Hűtő- és fagyasztó kombinciók
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Hűtő- és fagyasztó kombinciók Hűtő- és fagyasztó kombinciók

Hűtő- és fagyasztó  
kombinciók

---

 Pure sorozat  Plus sorozat  Prime sorozat  Peak sorozat

A frissesség technológiája EasyFresh integrált 
 fióksíneken

EasyFresh integrált 
 fióksíneken

EasyFresh teleszkópos 
kihúzható tárolókon

BioFresh teleszkópos 
kihúzható tárolókon

BioFresh
SoftTelescopic-kal

BioFresh Professional  
SoftTelescopic-kal

HydroBreeze

Fish & Seafood rekesz

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő

VarioTemp VarioTemp

NoFrost NoFrost NoFrost
NoFrost teleszkópos 
 kihúzható tárolókon

Kényelem és rugalmasság Osztható üveglap Osztható üveglap Osztható üveglap

SoftSystem  
tompított záródás

SoftSystem  
tompított záródás

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Vajtartó Vajtartó

Tojástartó Tojástartó Variálható tojástartó Variálható tojástartó

Palacktartó Palacktartó Palacktartó Palacktartó

Jégkockatartó
Jégkockatartó 
fedéllel

Jégkockatartó 
fedéllel

FlexSystem

Dizájn Mennyezetvilágítás  
a hűtőrészben

Mennyezetvilágítás  
a hűtőrészben

LightTower LightTower

Világítás BioFresh-Safe Világítás BioFresh-Safe

Világítás fagyasztórész Világítás fagyasztórész

Világítás IceMaker

Világítás ventilátor

SmartSteel hátsó fal SmartSteel hátsó fal

SmartSteel ajtóbelső

Átlátszó üveg Átlátszó üveg Szaténfényű üveg Szaténfényű üveg

Nemesacél kinézetű tartó Nemesacél kinézetű tartó Üveg és nemesacél tartó Üveg és nemesacél tartó

Érintőképernyő Érintőképernyő Touch & Swipe képernyő Touch & Swipe képernyő

Kijelző az ajtó mögött
Kijelző az ajtó mögött 
vagy Kijelző az ajtón

Kijelző az ajtó mögött 
vagy Kijelző az ajtón

Kijelző az ajtó mögött 
vagy Kijelző az ajtón

Süllyesztett fogantyú Süllyesztett fogantyú 
Rúdfogantyú 
nyitómechanikával

Süllyesztett fogantyú

Connectivity
(SmartDeviceBox)

Utólag felszerelhető
Utólag felszerelhető vagy 
beépített („i” modellek)

Utólag felszerelhető vagy 
beépített („i” modellek)

Utólag felszerelhető vagy 
beépített („i” modellek)

Víz és jég IceMaker vagy 
EasyTwist-Ice

IceMaker vagy 
EasyTwist-Ice

IceMaker 

InfinitySpring

  Pure sorozat   Plus sorozat   Prime sorozat   Peak sorozat

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltől függően változhatnak. A részletekről a modell-leírásban tájékozódhat.
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InfinitySpring

Friss, hűs forrás a konyhában: mesébe 
illően hangzik, pedig éppen ilyen az 
InfinitySpring. A vízadagoló csepegés-
gátló csapjából friss, hideg vizet 
engedhet. Töltse meg a kancsót vagy 
az üveget és élvezze a frissítő vizet. 
Így nem kell vizespalackokat vásárolnia, 
ráadásul környezetünk megóvásához 
is hozzájárul. 

VarioTemp

A VarioTemp-nek köszönhetően még 
több szabadságot kap az élelmiszerek 
tárolásában a kombinált hűtő- fagyasztó 
készülékben. A fagyasztórész hőmér-
séklete pontosan –2 °C és +14 °C 
között állítható, így ez a terület további 
hűtőzónaként is használható. Például 
parti alkalmával italok vagy falatkák 
hűtéséhez – vagy hosszú távon 
akár pincerekeszként a burgonya 
tárolásához.

InteriorFit

Tegye tökéletessé konyhájának 
 letisztult dizájnját: Hűtőeszközeink 
pontosan illeszkednek a 60 cm mély 
helyre. Csak az ajtó emelkedik ki.  
Így a hangsúly mindig az Ön konyháján 
van – a Liebherr-rel a középpontban.

SpaceBox

A Liebherr-ben „nagyban” is tárolhatja 
a termékeket. Mert egy XL-es méretű 
pulykának vagy egy emeletes jégkrém-
tortának egyszerűen több hely kell. 
Ilyen esetekben hasznos a Liebherr 
SpaceBox: A 250 mm-es belmagasság 
különösen nagy, extra helyet biztosít, 
még a nagyobb fagyasztott áruknak is. 
Ez segít a rugalmas tárolásban. 

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Felszereltség

---

Süllyesztett fogantyú

Különleges és funkcionális: A füg-
gőlegesen végigfutó, ergonomikus 
süllyesztett fogantyúnak köszönhetően 
a készülék kényelmesen és könnyedén 
nyitható. A modern és letisztult dizájn 
lehetővé teszi a tökéletes illeszkedést 
egy fogantyúmentes konyhába is.

EasyFresh

EasyFresh-rekeszünk garancia az 
élelmiszerek otthoni frissességére. 
Optimális tárolásról gondoskodik, 
legyen szó csomagolatlan gyümölcsről 
vagy zöldségről. A szoros záródásnak 
köszönhetően megnő a páratartalom 
a rekeszben. Ezáltal sokáig frissek 
maradnak az élelmiszerek.

NoFrost

Amikor kinyitja a fagyasztót, mélyhűtött 
élelmiszereket szeretne látni, jeget és 
deresedést viszont egészen biztosan 
nem. A NoFrost védi a fagyasztóteret a 
nem kívánt jegesedéstől, amely növeli az 
energiafogyasztást és a pénztárcát sem 
kíméli. A NoFrost azt jelenti: soha többé 
nem kell a fagyasztórekesz leolvasz-
tásával bajlódnia, több ideje jut más 
dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat.

GlassLine

A belső tér minőségi összhatását az 
előkelő GlassLine biztonsági üveg 
polcok teszik teljessé. A matt üvegből 
készült, minőségi rozsdamentes acél 
élzárásokkal ellátott rakódó felületek 
karcállóak és könnyen tisztíthatóak. 
Az osztható üvegpolc pedig különösen 
nagy rugalmasságot nyújt.

Érintőképernyő

Valóban megérint: az érintőkijelző 
segítségével egyszerűen és könnyedén 
kezelheti Liebherr készülékét. A kijelzőn 
valamennyi funkció áttekinthetően 
elrendezett. Finom érintéssel könnyen 
kiválaszthatja a funkciókat, vagy 
ellenőrizheti a hűtőkészülék aktuális 
hőmérsékletét.

BioFresh

A BioFresh garantálja a tökéletes 
hőmérsékletet a hosszantartó frisses-
ségért. Az éppen 0 °C feletti hőmérsék-
letnek és az ideális páratartalomnak 
köszönhetően a friss élelmiszerek 
lényegesen tovább őrzik meg zama-
tukat, vitamin és ásványianyag tartal-
mukat, mint a normál hűtőtérben való 
tárolás esetén.

SoftSystem

A reggelitől az éjszakai nassolásig 
számos alkalom kínálkozik a hűtőszek-
rény kinyitására, majd becsukására. 
Liebherr készülékei felkészültek erre: 
a SoftSystem révén finoman, bizton-
ságosan, könnyen és halkan záródik 
a hűtőszekrény ajtaja. Közben az ajtó 
belsejében tárolt palackok stabilan 
állnak – semmi nem zörög és koccan. 

IceMaker

Van még jégkocka? Az IceMaker 
feleslegessé teszi ezt a kérdést. 
A fix vízcsatlakozós IceMaker eseté-
ben közvetlenül a vezetékből érkezik 
a víz. A MaxIce funkciónak köszönhe-
tően naponta akár 1,5 kg jégkocka 
is készíthető. A jégkocka-elválasztó 
segít tetszés szerint felosztani a 
fiókot: pl. a jégkocka kerülhet balra, 
a fagylalt pedig jobbra; vagy minden-
hová jégkocka.
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CBNes 5778  Premium

Vezérlés
·  7"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, variálható 
tojástartó, vajtartó

·  3 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos 

fényerő-növeléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-
ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Soft-
Telescopic
Rails

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 392 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 168,5 l / BioFresh rész: 112,6 l / Fagyasztórész: 112,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / SmartSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 70 / 66,5 ¹

CBNes 5778
Premium

70↑   ↓
Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, VarioBoxok, variálható 
tojástartó, vajtartó

·  3 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  Variálható üvegpolc
·  LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos 

fényerő-növeléssel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  LED-es hátfal-megvilágítás
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-
ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, 

VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Soft-
Telescopic
Rails

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 392 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 168,5 l / BioFresh rész: 112,6 l / Fagyasztórész: 112,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / SmartSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 70 / 66,5 ¹

CBNes 5775
Premium

70↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 

1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re 
állítható

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 234 / 0,641 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 392 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 168,5 l / BioFresh rész: 112,6 l / Fagyasztórész: 112,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 70 / 66,5 ¹

CBNef 5735
Comfort

70↑   ↓

Hűtő- és fagyasztó kombinciók

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

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy  
tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

SmartSteel

A SmartSteel felület kihangsúlyozza a Liebherr 
csúcsminőségét - így válik igazi dizájner bútorrá. 
A vízszintes csiszolás tökéletesen érvényre juttatja 
a nemesacélt, a felületének pedig selymes fényt és 
kellemes tapintást kölcsönöz. Az ujjlenyomatmentes 
bevonat csökkenti az ujjlenyomatok láthatóságát és 
könnyen tisztítható.

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja.  
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.
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Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  2 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 116 / 0,317 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 362 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 159,9 l / BioFresh rész: 99,2 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsda 5753
Prime

60↑   ↓
Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  2 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 116 / 0,317 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 362 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 159,9 l / BioFresh rész: 99,2 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / BlackSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbsa 5753
Prime

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Szín- és anyagváltozatok:
CBNbda 5723 BlackSteel/fekete

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 116 / 0,317 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 360 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 158,8 l / BioFresh rész: 98,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsda 5723
Plus

60↑   ↓

Hűtő- és fagyasztó kombinciók

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

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy  
tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja.  
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Hűtő- és fagyasztó kombinciók

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

EasyTwist-Ice

Akár egy nyári napon, akár egy partin: Az EasyTwist-Ice 
segítségével egyszerűen és gyorsan készítheti el 
jégkocka készletét - vízvezeték-csatlakoztatás nélkül. 
Egyszerűen töltsön vizet a tartályba, fagyassza le és 
egy egyszerű csavarással oldja ki a kész jégkockákat – 
és már tálalhatja is a hideg italokat. Az EasyTwist-Ice 
könnyen tisztítható és gondoskodik az állandó higiéni-
kus jégkockagyártásról.

10 év lépéselőny frissességben

Az a jó érzés, amikor friss gyümölcsöt és ropogós 
zöldséget kapunk a hűtőből, most még jobb lesz. 
A Liebherr új kombinált hűtő-fagyasztó készülékeivel 
ugyanis előre gondolkodhat: A legjobb energiahaté-
konyság és a jól átgondolt frissentartó technológiák 
kétféleképpen védik az erőforrásokat. Csakúgy, mint 
a garantált hosszú élettartam és minőség. Fedezze 
fel az összes energiatakarékos modellünket most: 
home.liebherr.com/bettertomorrow
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Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling Ambilight világítással 

FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  2 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz 
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood rekesz, 
1 FlexSystem

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal és 

ajtópanel

Fish &
Seafood

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 225 / 0,616 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 359 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 160,3 l / BioFresh rész: 96,1 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / BlackSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbsd 578i
Peak

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling Ambilight világítással 

FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  2 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz HydroBreeze, 1 Meat & 
Dairy rekesz, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring vezetékes vízhálózatra 
csatoláshoz 3/4"-os

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os, LED világítás
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 5,4 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal és 

ajtópanel

Vario
Temp

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 181 / 0,495 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 362 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 160,3 l / BioFresh rész: 98,7 l / Fagyasztórész: 104,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / SmartSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNstc 579i
Peak

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling Ambilight világítással 

FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  2 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz 
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood rekesz, 
1 FlexSystem

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, ebből 2 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal és 

ajtópanel

Fish &
Seafood

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 225 / 0,616 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 359 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 160,3 l / BioFresh rész: 96,1 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / SmartSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNstd 578i
Peak

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  2 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 5,4 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 226 / 0,619 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 362 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 159,9 l / BioFresh rész: 99,2 l / Fagyasztórész: 104,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / BlackSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbsd 576i
Prime

60↑   ↓

Hűtő- és fagyasztó kombinciókHűtő- és fagyasztó kombinciók

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 226 / 0,619 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 360 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 158,8 l / BioFresh rész: 98,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNd 5723
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 180 / 0,493 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 360 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 158,8 l / BioFresh rész: 98,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsdc 5733
Plus

60↑   ↓
Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 180 / 0,493 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 360 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 158,8 l / BioFresh rész: 98,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / Fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbdc 5733
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, 

a fagyasztó- és a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  2 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  2 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 180 / 0,493 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 362 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 159,9 l / BioFresh rész: 99,2 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsdc 5753
Prime

60↑   ↓

Hűtő- és fagyasztó kombinciókHűtő- és fagyasztó kombinciók

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 170 / 0,465 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 320 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 164,7 l / BioFresh rész: 52,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsfc 522i
Plus

60↑   ↓
Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 170 / 0,465 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 320 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 164,7 l / BioFresh rész: 52,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsdc 5223
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 213 / 0,583 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 320 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 164,7 l / BioFresh rész: 52,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNd 5223
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 226 / 0,619 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 360 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 158,8 l / BioFresh rész: 98,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsfd 5723
Plus

60↑   ↓

Hűtő- és fagyasztó kombinciókHűtő- és fagyasztó kombinciók

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  2,4"-os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, VarioSpace
·  IceMaker víztartállyal
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 2,2 kg
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 411 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 299,2 l / Fagyasztórész: 112,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 70 / 66,5 ¹

CNef 5745
Comfort

70↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os monokróm TFT-kijelző az ajtó 

mögött, érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Comfort GlassLine tároló polc 

palacktartóval, variálható tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó fedéllel
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

9 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített 

nyitószerkezettel
·  Frontoldali szellőzés
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 410 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 299,2 l / Fagyasztórész: 112,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 70 / 66,5 ¹

CNef 5735
Comfort

70↑   ↓
Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  IceMaker víztartállyal
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 5,4 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Vario
Temp

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 203 / 0,556 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 373 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 269,5 l / Fagyasztórész: 104,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdd 5763
Prime

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  5 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Vario
Temp

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 203 / 0,556 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 372 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 269,5 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdd 5753
Prime

60↑   ↓

Hűtő- és fagyasztó kombinciók Hűtő- és fagyasztó kombinciók

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 359 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 227,1 l / Fagyasztórész: 132,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 573i
Plus

60↑   ↓
Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  IceMaker víztartállyal
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
·  Jégkockakészlet: 5,4 kg
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 203 / 0,556 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 371 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 267,9 l / Fagyasztórész: 104,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5743
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,443 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 371 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 267,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / Fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNbdc 5733
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 129 / 0,353 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 371 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 267,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / Fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNbdb 5733
Plus

60↑   ↓

Hűtő- és fagyasztó kombinciókHűtő- és fagyasztó kombinciók

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 359 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 227,1 l / Fagyasztórész: 132,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5724
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 359 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 227,1 l / Fagyasztórész: 132,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5724
Plus

60↑   ↓
Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 203 / 0,556 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 371 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 267,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: GlassWhite / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 68,2 ¹

CNgwd 5723
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,443 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 371 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 267,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdc 5723
Plus

60↑   ↓

Hűtő- és fagyasztó kombinciók Hűtő- és fagyasztó kombinciók

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 202 / 0,553 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 319 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 187,1 l / Fagyasztórész: 132,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5224
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 129 / 0,353 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 371 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 267,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdb 5723
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  5 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 203 / 0,556 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 371 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 267,9 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: GlassBlack / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,5 / 59,7 / 68,2 ¹

CNgbd 5723
Plus

60↑   ↓
Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 202 / 0,553 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 319 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 187,1 l / Fagyasztórész: 132,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5224
Plus

60↑   ↓

Hűtő- és fagyasztó kombinciókHűtő- és fagyasztó kombinciók

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 161 / 0,441 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 330 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 227,1 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdc 5223
Plus

60↑   ↓
Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 280 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 177,0 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5023
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  3 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 280 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 177,0 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5023
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a fagyasztórészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó, vajtartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész 4
·  3 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

10 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Szín- és anyagváltozatok:
CNc 5223 fehér

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 161 / 0,441 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 330 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 227,1 l / Fagyasztórész: 103,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / Fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNbdc 5223
Plus

60↑   ↓

Hűtő- és fagyasztó kombinciók Hűtő- és fagyasztó kombinciók

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, 

szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  Palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs-/zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

3 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 240 / 0,657 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 265 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 212,4 l / Fagyasztórész: 54,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: KiwiGreen / KiwiGreen

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 161,2 / 55 / 63 ¹

CUkw 2831

55↑   ↓

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, 

szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  Palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs-/zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

3 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 240 / 0,657 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 265 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 212,4 l / Fagyasztórész: 54,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: NeonOrange / NeonOrange

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 161,2 / 55 / 63 ¹

CUno 2831

55↑   ↓
Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, 

szabályozógomb
·  Szabályozható hűtőáramkör: 1
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  Palacktartó polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs-/zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

3 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingLine-Design
·  Fogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 240 / 0,657 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 265 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 212,4 l / Fagyasztórész: 54,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: FrozenBlue / FrozenBlue

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 161,2 / 55 / 63 ¹

CUfb 2831

55↑   ↓

Hűtő- és fagyasztó kombinciók

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

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

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy  
tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja.  
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Palacktartó

A palacktartó polc praktikus és elegáns megoldás 
italai tárolásrára.Akár több mint öt palack hűtésére 
és tárolására alkalmas. 
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Rbsdd 5250   Prime sorozat

Hűtőszekrények
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Hűtőszekrények Hűtőszekrények

Hűtőszekrények

---

 Pure sorozat  Plus sorozat  Prime sorozat  Peak sorozat

A frissesség technológiája EasyFresh integrált 
 fióksíneken

EasyFresh integrált 
 fióksíneken

EasyFresh teleszkópos 
kihúzható tárolókon

EasyFresh teleszkópos 
kihúzható tárolókon

^
BioFresh teleszkópos 
kihúzható tárolókon

BioFresh 
SoftTelescopic-kal

BioFresh Professional  
SoftTelescopic-kal

HydroBreeze

Fish & Seafood rekesz

FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő

Kényelem és rugalmasság Osztható üveglap Osztható üveglap Osztható üveglap

SoftSystem  
tompított záródás

SoftSystem  
tompított záródás

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Vajtartó Vajtartó

Tojástartó Tojástartó Variálható tojástartó Variálható tojástartó

Palacktartó Palacktartó Palacktartó Palacktartó

FlexSystem

Dizájn
Mennyezetfény

Mennyezeti vagy 
oldalmegvilágítás

LightTower LightTower

Világítás  
BioFresh-Safe

Világítás  
BioFresh-Safe

Világítás ventilátor

SmartSteel hátsó fal SmartSteel hátsó fal

SmartSteel ajtóbelső

Átlátszó üveg Átlátszó üveg Szaténfényű üveg Szaténfényű üveg

Nemesacél kinézetű tartó Nemesacél kinézetű tartó Üveg és nemesacél tartó Üveg és nemesacél tartó

Érintőképernyő Érintőképernyő Touch & Swipe képernyő Touch & Swipe képernyő

Kijelző az ajtó mögött Kijelző az ajtó mögött Kijelző az ajtó mögött Kijelző az ajtó mögött

Süllyesztett fogantyú Süllyesztett fogantyú
Rúdfogantyú 
nyitómechanikával

Süllyesztett fogantyú

Connectivity
(SmartDeviceBox)

Utólag felszerelhető Utólag felszerelhető Utólag felszerelhető
Utólag felszerelhető vagy 
beépített ( „i” modellek)

Víz InfinitySpring az SBS- 
kompatibilis modelleknél

  Pure sorozat   Plus sorozat   Prime sorozat   Peak sorozat

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltől függően változhatnak. A részletekről a modell-leírásban tájékozódhat.
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HűtőszekrényekHűtőszekrények

Ajtónyitási irány megfordítása 
integrált fagyasztórekesznél

Változtassa meg 4*-os fagyasztórekesz 
ajtajának nyitási irányát gyorsan és 
rugalmasan: A praktikus csúszkának 
köszönhetően ez pillanatok alatt, külö-
nösebb kézügyesség nélkül megvalósít-
ható. Állítsa a szabályozót egyszerűen 
jobbra vagy balra – és készen is van.

3-as palacktartó

A palackok garantáltan a helyükön 
maradnak: a 3-as palacktartóval 
három palack tárolható vízszintesen 
a hűtőszekrényben. A palacktartó mind-
egyik üveglapra ráilleszthető, ezáltal 
rendkívül rugalmasan használható. 
Ha más módon kívánja használni 
a helyet, egyszerűen csak vegye ki 
a tartót a hűtőszekrényből.

Rúdfogantyú

Egyszerűen nyitható: A praktikus és 
elegáns rúdfogantyúba épített nyitó-
szerkezet segítségével a készülék ajtaja 
már csekély erőfeszítéssel nyitható – 
akkor is, ha a készüléket többször 
nyitják ki egymás után. A készüléket 
minimáldizájn fogantyúk teszik még 
látványosabbá.

LightTower

Az optimálisan megvilágított belső 
térben örömét fogja lelni: a LightTower 
elemek előtérbe helyezik az élelmisze-
reket, és úgy vannak elhelyezve, hogy 
mindig maradéktalanul megvilágítsák 
a feltöltött hűtőszekrényt. Mivel 
a  LightTower elemek az oldalfalak 
síkjában vannak beépítve, több hely 
marad az élelmiszerek számára.

Ajtópolcok

Biztonságos tárolóhelyet keres az italok 
vagy az élelmiszerek számára? Ugyan-
akkor könnyen el is szeretné azokat 
érni? Állítható magasságú ajtópolcaink 
e két előnyt kínálják – a biztonsági 
üvegből és nemesacél rácsokból álló 
elemeknek köszönhetően. A mozgatható 
és kivehető palacktartó pedig gondos-
kodik a palackok stabilitásáról.

Sütőlaptároló hely 

Szeretné frissen tartani saját készítésű 
gyümölcstortáját? Vagy a sütéshez 
előkészített pizzát? Egyszerűen csak 
helyezze be a sütőlapot Liebherr 
készülékébe, amelyben bőven van hely 
egy sütőlap tárolásához. Különösen 
 praktikus: a sütőlap 90°-os ajtónyitás 
esetén behelyezhető és kivehető.

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Felszereltség

---

LED

A hűtőszekrény gyors áttekintéséhez: 
a kétoldali LED-oldalvilágításnak 
köszönhetően mindig átláthatja élelmi-
szereit. A LED-ek úgy vannak elhelyezve, 
hogy a teli hűtőszekrényt is megvilá-
gítsák. Mivel a LED-ek az oldalfalakkal 
egy síkban vannak, a hasznos terület 
teljesen megmarad.

Palacktartó a BioFresh-  
rekeszek felett

Vendégeket vár, és ezért szeretne 
a szokásosnál több italt behűteni? 
Erre szolgál a BioFresh-rekeszek feletti 
palacktartó: egyszerűen távolítsa el 
a palacktartó feletti üveglapot egyetlen 
mozdulattal, és máris elhelyezheti 
és lehűtheti a különböző méretű 
 palackokat. 

EasyFresh

EasyFresh-rekeszünk garancia az 
élelmiszerek otthoni frissességére. 
Optimális tárolásról gondoskodik, 
legyen szó csomagolatlan gyümölcsről 
vagy zöldségről. A szoros záródásnak 
köszönhetően megnő a páratartalom 
a rekeszben. Ezáltal sokáig frissek 
maradnak az élelmiszerek.

BioFresh

A BioFresh garantálja a tökéletes 
hőmérsékletet a hosszantartó frisses-
ségért. Az éppen 0 °C feletti hőmérsék-
letnek és az ideális páratartalomnak 
köszönhetően a friss élelmiszerek 
lényegesen tovább őrzik meg zamatu-
kat, vitamin- és ásványianyag tartal-
mukat, mint a normál hűtőtérben való 
tárolás esetén.

SoftTelescopic

A BioFresh-rekeszek kinyitása örömet 
okoz: nemcsak a friss élelmiszerek 
miatt, hanem azért is, mert a nyitás 
könnyű, a zárás pedig önműködő és 
tompított. Erről a teleszkópos sínek 
gondoskodnak, amelyeken finoman 
siklanak a rekeszek. Mivel ezek teljesen 
kihúzhatók, kiválóan áttekinthető 
a tartalmuk. 

FlexSystem

Apró és érzékeny gyümölcsökkel gyak-
ran előfordul, hogy a hűtőszekrényben 
szem elől vesznek vagy szétnyomódnak. 
A Liebherr ezért találta ki a FlexSystem 
rendszert: két rugalmasan elhelyezhető 
doboz gondoskodik a rendről és átte-
kinthetőségről a BioFresh rekeszben. 
Ezek a legapróbb erdei gyümölcsöket 
is biztonságosan védik az összenyo-
módástól és más élelmiszerekkel való 
összekeveredéstől. 
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Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling Ambilight világítással 

FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz 
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 107 / 0,293 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 384 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 246,2 l / BioFresh rész: 137,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / BlackSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBbsc 5280
Peak

60↑   ↓
Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Soft-
Telescopic
Rails

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 107 / 0,293 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 386 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 245,8 l / BioFresh rész: 140,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: BlackSteel / BlackSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBbsc 5250
Prime

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Soft-
Telescopic
Rails

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 134 / 0,367 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 386 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 245,8 l / BioFresh rész: 140,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsdd 5250
Prime

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és 

a BioFresh részhez
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling Ambilight világítással 

FreshAir aktívszén-szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  4 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  LED-es megvilágítás a BioFresh részben
·  3 BioFresh rekesz SoftTelescopic 

sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz 
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood rekesz, 
1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal és 

ajtópanel

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 134 / 0,367 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 384 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 246,2 l / BioFresh rész: 137,9 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / SmartSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBstd 528i
Peak

60↑   ↓

Hűtőszekrények Hűtőszekrények

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

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

2022 20222022 2022
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es megvilágítás egy oldalon
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz, 

megfordítható ajtónyitási irány
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

5 kg
·  Üvegpolc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 205 / 0,561 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 351 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 223,0 l / BioFresh rész: 93,9 l / Fagyasztórész: 34,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBe 5221
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 158 / 0,432 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 382 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 288,7 l / BioFresh rész: 93,7 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBe 5220
Plus

60↑   ↓
Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  Integrált palacktartó
·  LED-es megvilágítás egy oldalon
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz, 

megfordítható ajtónyitási irány
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

5 kg
·  Üvegpolc

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 205 / 0,561 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 351 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 223,0 l / BioFresh rész: 93,9 l / Fagyasztórész: 34,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsfe 5221
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző 

a hűtőrészhez
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Integrált palacktartó
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & 

Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 158 / 0,432 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 382 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 288,7 l / BioFresh rész: 93,7 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsfe 5220
Plus

60↑   ↓

Hűtőszekrények Hűtőszekrények

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

BioFresh rész
·  Ventilátor
·  LED-es megvilágítás
·  4 BioFresh rekesz

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 65 / 0,178 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 160 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBa 4250
Prime

60↑   ↓

BioFresh készülék

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

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész 
számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy 
tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. 
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

RBa 4250   Prime sorozat

Teljes terű BioFresh készülék 

A friss élelmiszerek kedvelőjeként szeretni fogja 
a teljes terű BioFresh készüléket. Akár egy egész 
szürethez elegendő tárolóhelye lehet: A közel 
0 °C-os hőmérséklet és a rugalmas páratartalom 
mellett a gyümölcs és a zöldség sokáig friss és 
ropogós marad. És ha épp gyengébb volt a szüret, 
akkor a tejtermékek, valamint a hús és az egyéb 
húskészítmények is hosszabban maradnak frissen 
a rekeszekben, mint a normál hűtőtérben. Extra 
környezetvédelem: A energiaosztály.

Touch & Swipe képernyő

Liebherr készüléke figyel minden ujjmozdulatára: 
a Touch & Swipe kijelzőnek köszönhetően intuitív 
módon és könnyedén kezelheti hűtőszekrényét. 
Ugyanilyen könnyen szabályozhatja a hőmérsék-
letet is. De mi történik, ha éppen nem használja 
a kijelzőt? Akkor a tényleges hőmérséklet látható 
rajta.
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken
·  Kihúzható tálca teleszkópos síneken
·  2 kivehető palacktartó kosár

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 123 / 0,337 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 399 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RDsfe 5220
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Premium GlassLine tároló polc 

palacktartóval, kihúzható VarioBox, 
variálható tojástartó, vajtartó

·  6 GlassLine tároló polc, melyből 
1 osztható

·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  Kétoldali LED-fénypanel
·  1 EasyFresh rekesz teleszkópos

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  SmartSteel nemesacél hátsó fal

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 99 / 0,271 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 401 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rd 5250
Prime

60↑   ↓
Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
·  PowerCooling FreshAir aktívszén-

szűrővel
·  Műanyag ajtópolcok palacktartóval, 

Tojástartó
·  6 GlassLine tároló polc, melyből 

1 osztható
·  VarioSafe
·  Palacktartó polc
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  1 EasyFresh rekesz síneken

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Szín- és anyagváltozatok:
Re 5020 fehér

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 117 / 0,320 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 348 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: SteelFinish / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rsfe 5020
Plus

60↑   ↓

HűtőszekrényekHűtőszekrények

Palacktartó kosár

Családja és vendégei szeretik a hideg italokat? 
A hűtőszekrény ajtajának belsejében sokszor nem 
fér el kellő mennyiségű palack a hűtéshez. Liebherr 
készüléke azonban szívesen segít: a palacktartó 
kosarakban bőven van hely palackok és italos 
kartondobozok számára, sőt, akár egy egész sörös-
rekesz is elfér. A kosarak alja teleszkópos síneken 
nyugszik, a tartó ezáltal finoman kihúzható, az italok 
pedig könnyen kivehetők.

VarioSafe

Joghurtospoharak, lekvárosüvegek vagy tubusok – 
áttekinthető helyet keres az efféle kisebb élelmi-
szereknek? Liebherr készülékében ezt a helyet úgy 
hívják: VarioSafe. Egyrészt rendet teremt, másrészt 
sokoldalúan variálható. A kétféle magasságban 
állítható VarioSafe egyszerűen elhelyezhető a 
hűtőszekrényben ott, ahová a legjobban passzol.

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

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

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy  
tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja.  
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

2022
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TP 1724  Comfort

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs-/zöldségrekesz

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 92 / 0,252 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 145 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1720
Comfort

60↑   ↓

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  2 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs-/zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 117 / 0,320 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 143 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 126,0 l / Fagyasztórész: 18,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1744
Comfort

60↑   ↓
Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  2 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs-/zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 146 / 0,400 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 143 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 126,0 l / Fagyasztórész: 18,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1724
Comfort

60↑   ↓

85 cm magas készülékek fagyasztóval

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

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

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy  
tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja.  
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Glassline-felület

A biztonsági üvegből készült GlassLine-felület 
magassága az egyedi igényeknek megfelelően 
állítható. Törésállóak, karcállóak és egyszerűen 
 tisztíthatóak. Az osztható és csúsztatható táro-
lófelülettel gyorsan és egyszerűen tud helyet 
 teremteni a magas tárolóknak.
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Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs-/zöldségrekesz

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 118 / 0,323 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 161 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

T 1810
Comfort

60↑   ↓

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs-/zöldségrekesz

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Nemesacél rúdfogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 115 / 0,315 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 145 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

TPesf 1710
Comfort

60↑   ↓
Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  2 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs-/zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 183 / 0,501 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 143 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 126,0 l / Fagyasztórész: 18,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

T 1714
Comfort

60↑   ↓

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  2 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs-/zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Nemesacél rúdfogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 183 / 0,501 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 143 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 126,0 l / Fagyasztórész: 18,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

TPesf 1714
Comfort

60↑   ↓

85 cm magas készülékek fagyasztóval 85 cm magas készülékek fagyasztóval

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  2 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  2 gyümölcs-/zöldségrekesz
·  0-csillagos rekesz (0 °C és -6 °C között)

Fagyasztórész
·  Jégkockatartó

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 131 / 0,358 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 98 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 92,0 l / 0-csillagos fagyasztó       : 6,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 63 / 55,4 / 62,4 ¹

TX 1021
Comfort

55↑   ↓

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  2 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs-/zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 5 kg

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 141 / 0,386 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 120 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 106,3 l / Fagyasztórész: 15,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 50,1 / 62 ¹

TP 1424
Comfort

50↑   ↓

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb
·  CoolPlus funkció

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  2 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs-/zöldségrekesz

Fagyasztórész 4
·  4-csillagos fagyasztórekesz
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 5 kg

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 113 / 0,309 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 120 l

Hűtött terek: Hűtőrész: 106,3 l / Fagyasztórész: 15,0 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

TP 1444
Comfort

55↑   ↓

Vezérlés
·  Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb

Hűtőrész
·  Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
·  4 GlassLine tároló polc
·  LED-es megvilágítás
·  1 nagy gyümölcs-/zöldségrekesz

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Pult alá tolható, levehető fedlappal
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 91 / 0,249 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 136 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

TP 1420
Comfort

55↑   ↓

85 cm magas készülékek fagyasztóval 85 cm magas készülékek fagyasztóval

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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FNsdd 5297    Peak sorozat

Fagyasztókészülékek
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Fagyasztókészülékek Fagyasztókészülékek

Fagyasztókészülékek

---

 Pure sorozat  Plus sorozat  Prime sorozat  Peak sorozat

A frissesség technológiája NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Kényelem és rugalmasság EasyOpen EasyOpen EasyOpen EasyOpen

FrostProtect FrostProtect FrostProtect FrostProtect

Lebillenthető felső fiók Lebillenthető felső fiók Lebillenthető felső fiók Lebillenthető felső fiók

SoftSystem 
tompított záródás  
az SBS-kompatibilis 
 modelleknél

SpaceBox SpaceBox SpaceBox SpaceBox

Integrált fióksínek Integrált fióksínek Integrált fióksínek
Fióksínek teleszkópos 
kihúzható tárolókon

Jégkockatartó
Fedeles jégkockatartó  
az SBS-kompatibilis  
modelleknél

Fagyasztótálca Fagyasztótálca Fagyasztótálca

2 jégakku 2 jégakku

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

Dizájn Állapotjelző Állapotjelző

Világítás fagyasztórész Világítás fagyasztórész

Világítás IceMaker

Érintőképernyő Érintőképernyő Touch & Swipe képernyő Touch & Swipe képernyő

Kijelző az ajtó mögött Kijelző az ajtó mögött Kijelző az ajtó mögött Kijelző az ajtó mögött

Süllyesztett fogantyú Süllyesztett fogantyú
Rúdfogantyú 
nyitómechanikával

Rúdfogantyú 
nyitómechanikával

Connectivity
(SmartDeviceBox)

Utólag felszerelhető Utólag felszerelhető
Utólag felszerelhető vagy 
beépített ( „i” modellek)

Utólag felszerelhető vagy 
beépített ( „i” modellek)

Jég EasyTwist-Ice vagy
IceTower az SBS- 
kompatibilis modelleknél

EasyTwist-Ice vagy
IceTower az SBS- 
kompatibilis modelleknél

EasyTwist-Ice vagy
IceTower

Jégkockatartó az 
SBS-kompatibilis 
 modelleknél

Jégkockatartó az 
SBS-kompatibilis 
 modelleknél

Jégkockatartó az 
SBS-kompatibilis 
 modelleknél

  Pure sorozat   Plus sorozat   Prime sorozat   Peak sorozat

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltől függően változhatnak. A részletekről a modell-leírásban tájékozódhat.



115114

FagyasztókészülékekFagyasztókészülékek

SmartFrost

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

NoFrost

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő 
megfagyasztja és a páratartalmat 
elvezeti. Így a fagyasztótér mindig 
jégmentes marad és az élelmiszerek 
nem tudnak bederesedni. A NoFrost 
készülékeknél egyáltalán nincs szükség 
leolvasztásra.

IceTower

Az IceTower 8 kg-os jégkockakészlete 
gondoskodik róla, hogy a partin sose 
fogyjon el a hideg ital. A jégkockalapát 
és a teleszkópos síneken kihúzható 
fiók segítségével kényelmesen hozzá-
férhet a jégkockákhoz. A mellette lévő 
rekeszben pedig további fagyasztott 
termékeket helyezhet el.

FrostProtect

Nem minden készüléket tartanak 
fűtött térben – lehet, hogy a fűtetlen 
garázsban vagy kamrában van a helye. 
Szerencse, hogy a Liebherr kiválóan 
alkalmazkodik a hűvös környezethez 
is: Minden alkatrésze használható 
és garantáltan üzemkész –15 °C-os 
hőmérsékletig.

Kijelző

Szeretné tudni, hogy készüléke rendben 
működik-e? A kijelzőnek köszönhetően 
minden látható és hallható. Ha kéken 
világít: minden OK. Hiba esetén a kijelző 
pirosan villog és hangjelzést is ad.

EasyTwist-Ice

Akár egy nyári napon, akár egy partin:  
Az EasyTwist-Ice segítségével egysze-
rűen és gyorsan készíthet jégkockát – 
vízvezeték-csatlakoztatás nélkül. 
Egyszerűen töltsön vizet a tartályba, 
fagyassza le és egy egyszerű csava-
rással oldja ki a kész jégkockákat –  
és már tálalhatja is a hideg italokat. 
Az EasyTwist-Ice könnyen tisztítható, 
így gondoskodik az állandó higiénikus 
jégkocka-utánpótlásról.

SpaceBox

A Liebherr-ben „nagyban” is tárolhatja 
a termékeket. Mert egy XL-es méretű 
pulykának vagy egy emeletes jégkrém-
tortának egyszerűen több hely kell. 
Ilyen esetekben hasznos a Liebherr 
SpaceBox: A 250 mm-es belmagasság 
különösen nagy, extra helyet biztosít, 
még a nagyobb fagyasztott áruknak is. 
Ez segít a rugalmas tárolásban.

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Felszereltség

---

Touch & Swipe képernyő

Liebherr készüléke figyel minden 
 ujjmozdulatára: a Touch & Swipe kijel-
zőnek köszönhetően intuitív módon és 
könnyedén kezelheti fagyasztószek-
rényét. A funkciók (pl. „SuperFrost”) 
érintéssel és húzással egyszerűen 
kiválaszthatók a színes kijelzőn.  
Ugyanilyen könnyen szabályozhatja  
a hőmérsékletet is.

LED világítás

A LED világítás helytakarékos módon 
a fiókok felett helyezkedik el. Gondos-
kodik az áruk kiváló áttekintéséről, 
energia takarékos és hosszú élettar-
tamú.

Jégakku

A jégakkuk duplán hasznosak – egy-
részt a hűtőtérben, másrészt kültéri 
használat esetén. A fagyasztószekrény 
belsejében még jó ideig biztosítják 
a fagyasztott áruk hűtését áramkimara-
dáskor. Kirándulások alkalmával pedig 
hűtik az ételeket és italokat.

Jégkockalapát

Akár adagolás, akár szállítás – a 
Liebherr jégkockalapátjával mindkettő 
könnyen kivitelezhető. Az él kialakítá-
sának és az ergonomikus fogantyúnak 
köszönhetően a jégkockák gyorsan és 
egyszerűen eljutnak az IceTower-ből az 
italokba. A tartós műanyagból készült 
masszív jégkockalapát a szemnek is 
kellemes látvány, átlátszó gleccserzöld 
színű, szaténhatású felületével.

Teleszkópos sínek

A kihúzható fagyasztófiókok kiváló 
minőségű teleszkópos síneken feksze-
nek, könnyedén kihúzhatóak még teli 
állapotukban is. A fiók nagy tárolókapa-
citást biztosít, egy darabból álló belső 
része pedig könnyen leemelhető és 
tisztítható.
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Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 19 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

19 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 178 / 0,487 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 363 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7277
Peak

70↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 19 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

19 kg
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 222 / 0,608 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 363 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 69,7 / 76 ¹

FNd 7227
Plus

70↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 19 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

19 kg
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 178 / 0,487 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 363 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7227
Plus

70↑   ↓
Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  6 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

17 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 166 / 0,454 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 311 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7076
Peak

70↑   ↓

Fagyasztókészülékek Fagyasztókészülékek

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  6 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

17 kg
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 166 / 0,454 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 311 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7026
Plus

70↑   ↓
Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  5 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 155 / 0,424 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 260 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 145,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 6675
Peak

70↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  6 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

17 kg
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 208 / 0,569 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 311 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165,5 / 69,7 / 76 ¹

FNd 7026
Plus

70↑   ↓

Fagyasztókészülékek

NoFrost 

Amikor kinyitja a fagyasztórekeszt, mélyhűtött 
élelmiszereket szeretne látni, jeget és deresedést 
viszont egészen biztosan nem. A NoFrost védi a 
fagyasztóteret a nem kívánt jegesedéstől, amely 
sok energiát fogyaszt és a pénztárcát sem kíméli. 
A NoFrost azt jelenti: soha többé nem kell a fagyasz-
tórekesz leolvasztásával bajlódnia, több ideje jut 
más dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat.

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

FNd 7026   Plus sorozat

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

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy  
tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja.  
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.
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Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók, ebből 3 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  IceTower
·  IceMaker vezetékes vízhálózatra 

csatoláshoz 3/4"-os
·  Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
·  Jégkockakészlet: 8,0 kg
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

18 kg
·  2 jégakku

·  Biztonsági üvegből készült polc
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Ice
Tower

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 277 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik 0 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNsdd 5297
Peak

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  5 fiók síneken, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 194 / 0,531 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 260 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 145,5 / 69,7 / 76 ¹

FNd 6625
Plus

70↑   ↓
Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  5 fiók síneken, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 155 / 0,424 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 260 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 145,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 6625
Plus

70↑   ↓

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

2 Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, 
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. 
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Fagyasztókészülékek Fagyasztókészülékek

FNsdd 5297    Peak sorozat

EasyOpen 

Ismerős probléma? Ha csak a megvásárolt élelmi-
szerek elpakolása után vette észre, hogy valamit 
kifelejtett, akkor erősen meg kell húznia az ajtót, 
hogy újra ki tudja nyitni. De egy Liebherr hűtővel ez 
nem történik meg: Az EasyOpen-nek köszönhetően 
az ajtót egymás után többször is kényelmesen és 
egyszerűen ki lehet nyitni.

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.
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Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox-szal
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

18 kg
·  2 jégakku
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 277 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 525i
Prime

60↑   ↓
Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

18 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 159 / 0,435 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 277 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNc 5277
Peak

60↑   ↓

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  7 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

18 kg
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 199 / 0,545 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 277 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 5227
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  6 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

17 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 150 / 0,411 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 238 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNc 5076
Peak

60↑   ↓

FagyasztókészülékekFagyasztókészülékek

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

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

Fenntarthatóan a jövőbe.

¹

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  PowerCooling

Fagyasztórész 4
·  6 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

17 kg
·  2 jégakku
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Rendelhető: 2023. 2. negyedévében

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 120 / 0,328 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 238 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 31 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165,5 / 59,7 / 65,5 ¹

FNb 5056
Prime

60↑   ↓

1 A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez 
mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. 

A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, 
az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

2 Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész 
számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy 

tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. 
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Fagyasztókészülékek

Tudjon meg többet erről  
az  izgalmas technológiáról  
és a BluRoX előnyeiről az  
alábbi oldalon:  
home.liebherr.com/blurox

A Liebherr FNb 5056 debütál

A BluRoX elsőként a Liebherr FNb 5056 készüléké-
ben ismerhető meg. Ebben a fagyasztókészülékben 
 ünnepli különleges világpremierjét az innovatív 
vákuumszigetelés: az új EU-energiacímke szerint 
típusában a Liebherr FNb 5056 az első fagyasztó-
készülék B energiahatékonysági osztállyal. És hogy 
ez hosszú éveken keresztül így maradjon, a kiváló 
minőségű szigetelés a Liebherrre jellemző tartós-
sággal is rendelkezik.

BluRoX
⸺
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Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  6 fiók síneken, VarioSpace
·  Lebillenthető felső fiók
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

17 kg
·  2 jégakku
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 238 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 5056
Prime

60↑   ↓
Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  5 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, 

VarioSpace
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 141 / 0,386 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 199 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNc 4675
Peak

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  5 fiók síneken, VarioSpace
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  2 jégakku
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 176 / 0,482 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 199 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 4655
Prime

60↑   ↓

Fagyasztókészülékek

Kijelző

Szeretné tudni, hogy készüléke rendben működik-e? 
A kijelzőnek köszönhetően minden látható és 
hallható. Ha kéken világít: minden OK. Hiba esetén 
a kijelző pirosan villog és hangjelzést is ad.

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

FNd 5056   Prime sorozat

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

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy  
tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja.  
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtó 

mögött, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  5 fiók síneken, VarioSpace
·  Jégkockatartó
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

16 kg
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Függőleges fogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 176 / 0,482 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 199 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 4625
Plus

60↑   ↓

Vezérlés
·  2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, 

Touch & Swipe
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  SmartDeviceBox: opcionális 

tartozékként
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: 

optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  4 fiók síneken, VarioSpace
·  LED-es megvilágítás
·  Állapotkijelző
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 

15 kg
·  2 jégakku
·  Fagyasztótálca

A kivitel előnyei
·  Rúdfogantyú beépített 

nyitómechanikával
·  Fogantyúk a szállításhoz elöl és hátul, 

görgők a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 166 / 0,454 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 160 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 4254
Prime

60↑   ↓
Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  4 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
·  2 jégakku
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Nemesacél rúdfogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 171 / 0,468 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 102 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: SmartSteel / Ezüst

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

GPesf 1476
Premium

60↑   ↓

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  Grafikus hőmérsékletkijelzés
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai

Fagyasztórész 4
·  2 fiók, VarioSpace
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
·  Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
·  SwingDesign
·  Ergonómikus ajtófogantyú
·  Frontoldali szellőzés
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 199 / 0,545 kWh ¹

Teljes hűtött tér ²: 68 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 63,1 / 55,3 / 62,4 ¹

GX 823
Comfort

55↑   ↓

Fagyasztókészülékek 85 cm magas fagyasztószekrények

2  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

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

CFd 2085   Plus sorozat

SuperFrost automatika

A SuperFrost automatika funkcióval az 
élelmiszerek különösen vitaminkímélően 
kerülnek lefagyasztásra. A fagyasztás 
befejezése után a SuperFrost automa-
tika visszakapcsol normal üzemmódra.

FrostProtect

A készülékek FrostProtect technológi-
ával készültek, annak érdekében, hogy 
alacsony környezeti hőmérsékleten 
–15 °C-ig is biztosítsák a fagyasztók 
optimális működését. Ha a külső 
 környezeti hőmérséklet +10 °C alá 
 csökken, továbbra is hatékonyan 
működnek.

Fedélbe integrált világítás

A fedélbe integrált világítás gondos-
kodik az optimális megvilágításról és 
megkönnyíti a tárolt, fagyasztott áru 
áttekintését. Ládáink háza és fedele 
acéllemezből készül, amelyet a korrózió 
elkerülése végett porszórt festékréteg-
gel fedünk be.

Kondenzátor

A külső burkolatba habosított konden-
zátor a halk, vibrációszegény üzemelést 
szolgálja. A készülék külső felületén 
nem képződik kondenzvíz és könnyen 
tisztítható a küldő burkolat. 

SoftSystem

A láda fedelének zsanérjába integrált 
SoftSystem tompítja a zárási mozdula-
tot. Az erős vagy hirtelen lecsapódást  
is biztonságosan képes tompítani.

StopFrost

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

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Felszereltség

---
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Vezérlés
·  Elektronikus vezérlő a házban, nyomógombos elektronika
·  Hőmérő digitális hőmérsékletjelzővel
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  Rezgésmentes, csendes és könnyen tisztítható rejtett kondenzátor
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 50 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 15 kg
·  1 jégakku
·  Vízelvezető
·  Kivehető fagyasztótálcából álló válaszfal, mely cseppfogó tálcaként is használható
·  5 felfüggeszthető kosár alapfelszerelésként, 1 utólag rendelhető

A kivitel előnyei
·  Fogantyú
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval
·  Zár tartozék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 188 / 0,515 kWh

Teljes hűtött tér ²: 359 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82,5 / 167,5 / 70,9

CFd 2505
Plus

168↑ ↓

Vezérlés
·  Elektronikus vezérlő a házban, nyomógombos elektronika
·  Hőmérő digitális hőmérsékletjelzővel
·  FrostControl
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész 4
·  Rezgésmentes, csendes és könnyen tisztítható rejtett kondenzátor
·  LED-es megvilágítás
·  Tárolási idő üzemzavar esetén: 50 h
·  Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
·  1 jégakku
·  Vízelvezető
·  Kivehető fagyasztótálcából álló válaszfal, mely cseppfogó tálcaként is használható
·  3 felfüggeszthető kosár alapfelszerelésként, 1 utólag rendelhető

A kivitel előnyei
·  Fogantyú
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval
·  Zár tartozék

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,443 kWh

Teljes hűtött tér ²: 248 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is

Ajtó / oldalfalak: Fehér / Fehér

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82,5 / 125,5 / 70,9

CFd 2085
Plus

126↑ ↓

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.2 Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő,  
fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Fagyasztóládák Fagyasztóládák
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Borhűtők

WSbli 7731  GrandCru Selection
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75↑   ↓ 70↑   ↓ 60↑   ↓

43↑   ↓

2
Zones

3
Zones

1
Zone

300,5 mm

⌀ 
76

,1
 m

m

Választék áttekintése

Borhűtő  
szekrények

WTes 5872 oldal 142 WTes 1672 oldal 143

WTes 5972 oldal 142

WTpes 5972 oldal 143

Bortárolók WSbli 7731 oldal 144 WPbli 5231 oldal 144 WKes 653 oldal 149

WSbli 5231 oldal 145

WPbli 5031 oldal 145

WSbli 5031 oldal 146

WPbl 5001 oldal 146

WSbl 5001 oldal 147

WPbl 4601 oldal 147

WSbl 4601 oldal 148

WPbl 4201 oldal 148

WSbl 4201 oldal 149

WKb 1812 oldal 150

WKr 1811 oldal 150

Humidor ZKes 453 oldal 151

Modellcsoportok

Bor – Szabadonálló készülékek Kompakt készülékek

Szélesség cm-ben

Borhűtő szekrényeink maximális rugalmasságot bizto-
sítanak használatuk során két vagy három hőmérsékleti 
zónájukkal, amelyek + 5 °C és + 20 °C között egymástól 
függetlenül pontosan beállíthatók. Így a három különböző 
hőmérsékleti zónában egyszerre tárolhat vörösborokokat, 
fehérborokat és pezsgőket ugyanabban a készülékben 
a számukra megfelelő hőmérsékleten. Ezek a készülékek 
ugyanakkor ideális klimatikus feltételeket kínálnak a borok 
hosszú távú tárolásához. A hőmérsékleti zónák eltérő 
 méretének és a hőmérséklet abszolút rugalmas beállí-
tásának köszönhetően ezek a készülékek minden egyedi 
 borválasztékhoz illeszkednek. 

A bortárolók ugyanazokat a feltételeket kínálják, mint  
egy borospince. Ezekben a készülékekben állandó hőmér-
séklet uralkodik az egész belső térben. Ez szükség szerint 
+ 5 °C és + 20 °C között állítható. A bortárolókat kifejezetten 
nagy üvegkapacitásra, tárolásra és érlelésre tervezték, 
de nagyobb mennyiségű bor tárolására is alkalmasak 
a  számukra ideális hőmérsékleten.

Kompakt készülékek – A hűtés, tárolás és hőmérséklet- 
szabályozás szakértőjeként a Liebherr minden alkalomra 
megfelelő megoldást kínál. A hatékony, kompakt készülékek 
tökéletesen igazodnak a friss ötletekhez. A kompakt bortá-
roló éppen megfelelő méretű a kisebb borkészletekhez. Az 
értékes szivarokat optimális körülmények között tárolhatja 
a humidorban.

Bordeaux palack mérete (0,75 l) 
Minden palackkapacitás-információ ezeken a méreteken 
alapul.

+5 °C-tól +20 °C-ig

+5 °C-tól +20 °C-ig

+5 °C-tól +20 °C-ig

Hőmérséklet-tartományok

+5 °C-tól +20 °C-ig

Hőmérséklet-tartomány
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SorozatokSorozatok

* SmartDevice alkalmazáson keresztül

GrandCru

** + 3,4 cm ajtózsanér

WPbli 5031

WPbl 4201 WSbl 4201

WSbli 5031

WPbl 5001

WPbli 7731

Max:  196 Max:  324

WSbl 5001

WPbl 4601

Max:  166

WSbl 4601

WPbli 5231

Max:  229

WSbli 5231

Max:  142
Max:  196

GrandCru GrandCru Selection

Minőség Állandó hőmérsékletmegtartás Állandó hőmérsékletmegtartás

Zónákban beállítható hőmérséklet-tartomány:  
+5 °C és +20 °C között

Zónákban beállítható hőmérséklet-tartomány:  
+5 °C és +20 °C között

Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése

Háromszoros UV és biztonsági üvegezés/ 
UVProtect Plus

Háromszoros UV és biztonsági üvegezés/ 
UVProtect Plus

Rezgéscsillapított tárolás/VibrateSafe Rezgéscsillapított tárolás/VibrateSafe

Maximális palackkapacitás a nyaktól nyakig érő 
 tárolásnak köszönhetően

Maximális palackkapacitás a nyaktól nyakig érő 
 tárolásnak köszönhetően

Cserélhető ajtótömítés Cserélhető ajtótömítés

2 magasságban állítható láb 2 magasságban állítható láb

Kiváló klíma A HumiditySelect-nek köszönhetően állítható  
a páratartalom

A HumiditySelect-nek köszönhetően szabályozható  
a páratartalom

Aktuális páratartalom kijelzése

1 FreshAir-szűrő, mely emlékeztet, ha cserélni kell 1 FreshAir-szűrő, mely emlékeztet, ha cserélni kell

Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel

Kényelem és  
rugalmasság

EasyFill– könnyebbé tett polcfeltöltés EasyFill– könnyebbé tett polcfeltöltés

SelfClosing Door SelfClosing Door

Fa polcok, állítható magasság Fa polcok, állítható magasság

Kijelző: 9 nyelv közül választhat 
(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)

Kijelző: 9 nyelv közül választhat 
(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)

Dizájn és életstílus LED-tetővilágítás LED-tetővilágítás (teli ajtó),  
LightColumn (üvegajtó)

Hátlapi panel: Grafitszürke fém Hátlapi panel: Nemesacél

Érintőképernyő Érintőképernyő

Bemutatófény (üvegajtó) Bemutatófény (üvegajtó)

Fogantyú: fekete Fogantyú: Alumínium, csiszolt

Alacsony zajszint Alacsony zajszint

Biztonság TempProtect Plus TempProtect Plus

Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás

Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással  
és push üzenettel SmartDevice*-nak köszönhetően

Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással  
és push üzenettel SmartDevice*-nak köszönhetően

Kijelzőzár Kijelzőzár

Mechanikus zár, utólag felszerelhető Mechanikus zár, integrált

Connectivity* SmartDevice-ready SmartDevice (SmartDevice doboz inkl.)

Bemutatófény* Bemutatófény*

Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel

Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése* Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése*
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LED-világítás

Minden borhűtőt LED-világítással 
szereltünk fel. A mennyezetébe épített 
LED-lámpák mindegyik zónát külön 
világítják meg. A LED-ek minimálisra 
csökkentett hőfejlesztésének köszön-
hetően a borokat akár hosszabb ideig 
megvilágítva is be lehet mutatni. 
A lámpák ajtónyitáskor fokozatosan
erősödve kapcsolnak be.

Páratartalom-szabályozás

A HumiditySelect segítségével 
a GrandCru modellek páratartalma két 
fokozatba állítható: párátlanítás vagy 
párásítás. A GrandCru Selection model-
lek rendelkeznek HumidityControl funk-
cióval. Ez lehetővé teszi a páratartalom 
beállítását 50 % és 80 % RH* közötti 
tartományban. Amennyiben a páratarta-
lom 50 % RH* alá esik, a készülék auto-
matikusan megkezdi a párásítást.

Praktikus bemutatópolc

A praktikus bemutatópolc kiválóan 
alkalmas a legjobb minőségű, vagy 
a már felbontott borok bemutatására. 
A polc bemutató részén legfeljebb 
6 palack tárolható függőlegesen, 
viszont mellette továbbiak is elférnek.

VibrateSafe

Borainak békére és nyugalomra van 
szüksége. A Liebherr által fejlesztett 
lágyan működő kompresszorok és 
a tömör bükkfából készült stabil polcok 
segítségével bortároló szekrényeink 
nyugodt környezetet biztosítanak borai 
számára. Borai így zavartalanul és 
nyugodtan érlelődhetnek.

Sötétített, hőszigetelt üvegajtó

Az enyhén sötétített, hőszigetelt üveg-
ajtó kiváló rálátást enged a borokra, 
ráadásul az UV sugárzástól is védelmet 
nyújt. A rúdfo gantyúval és beépített 
nyitómechanikájával  ellátott ajtó 
a  legkisebb erőkifejtéssel nyitható.  
A zár pedig megvédi a készletet az 
illeték telenektől.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem. Hosszú távú 
tárolás esetén üvegajtós bortároló 
szekrényeink eddig még nem látott 
védelmet biztosítanak az UV sugárzás-
sal szemben: három rétegű védelem, 
amely egy réteg színezett üvegből és 
két réteg gőzzel felhordott fémből áll. 
Low-E bevonatként ismert, rendkívül 
hatékony védelmet nyújt borának  
a Nap káros sugaraival szemben.

SoftSystem

A SoftSystem ajtópánt csillapítja az 
ajtó becsapódásának erejét, egyenletes 
és zajmentes záródást biztosítva, ezzel 
óvja a rázkódástól a nemes borokat. 
A pántnak hála 45°-nál kisebb szögben
nyitva hagyott ajtó automatikusan 
bezárul.

FreshAir aktívszénszűrő

Minden Liebherr bortároló szekrény 
rendelkezik szagmegkötő aktívszenes 
szűrővel, így borai optimális körülmé-
nyek között érlelődhetnek. Ennek 
köszönhetően megőrzik zamatukat. 
Ahhoz, hogy ez hosszan így maradjon, 
a Liebherr fél évente emlékezteti Önt 
a szűrő cseréjére, melyet Ön is könnye-
dén elvégezhet.

Érintőgombos elektronika

Az innovatív Touch érintőgombos 
LCD-kijelző segítségével a hőmérsék -
leti zónák könnyedén felügyelhetők. 
A beállított értékekről a digitális hőmér-
sékletkijelző informál, melyek irányítása 
egyszerű és kényelmes.  
A könnyen értelmezhető, kihelyezett 
funkciógombokkal pedig a készülék 
vezérlése is gyerekjáték.

TempProtect Plus

Kettős védelem. A TempProtect Plus 
használatával bortároló szekrényünk 
két érzékelőn keresztül folyamatosan 
ellenőrzi a hőmérsékletet. Így kettős 
védelemmel biztosíthatja borait a 
hőmérséklet ingadozásától. Amint az 
egyik érzékelő kritikus hőmérséklet- 
változást érzékel, értesítést küld 
Önnek, és Önnek lehetősége nyílik 
az azonnali beavatkozásra.

Teleszkópsíneken kihúzható 
fapolc

A stabil, teleszkópos síneken mozgó 
fapolcok segítségével az üvegek 
jól áttekinthetőek és kényelmesen 
 elérhetőek. A kézzel készített natúr 
fapolc ideális a palackok tárolására. 
Az üvegeket egymással szemben 
 elhelyezve a teljes rakodófelület 
kihasználható. A csíptethető névtáblák 
segítségével a borkínálat könnyen  
és gyorsan, a palackok elmozdítása 
nélkül áttekinthető.

EasyFill

Megkönnyíti a be- és kipakolást. Az 
EasyFill funkció biztosítja, hogy a bortá-
roló szekrények ajtaja 90° nyitási szög 
felett nyitva maradjon, hogy ezáltal 
különösen egyszerűvé tegye a be- és 
kipakolást. A SelfClosing mechaniz-
musnak köszönhetően az ajtó 90°-nál 
kisebb nyitási szög esetén magától 
bezáródik – olyan lágyan, ahogy azt 
a tárolt borok megkívánják.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

Felszereltség

---

BorhűtőkBorhűtők

*  Otthoni hőmérséklet esetén. Amennyiben a környezet nagyon száraz/hideg, például egy pincehelyiségben, a rendszer 
kiegészítéseként javasoljuk egy testre szabott víztartály használatát, mely megtalálható tartozékaink között is.
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Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindhárom zónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  3 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  3 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  13 Tároló polc, ebből 10 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval
·  Zár tartozék

WTes 5872
Vinidor

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 206 / 0,564 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 178 ³

Teljes hűtött tér ²: 503 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel / rozsdamentes acél

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 192 / 70 / 74,2 ¹

70↑   ↓

3
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Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium fogantyú beépített nyitószerkezettel
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval
·  Zár tartozék

WTes 5972
Vinidor

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 211 ³

Teljes hűtött tér ²: 521 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel / rozsdamentes acél

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 192 / 70 / 74,2 ¹

70↑   ↓
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Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc, ebből 5 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 2 kihúzható fém 

palackkosárként

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Nemesacél rúdfogantyú
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

WTpes 5972
Vinidor

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 155 ³

Teljes hűtött tér ²: 521 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel / rozsdamentes acél

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 192 / 70 / 74,2 ¹

70↑   ↓
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Vezérlés
·  MagicEye a belső térben, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  2 szabályozható hűtőkör
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

WTes 1672
Vinidor

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 139 / 0,380 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 34 ³

Teljes hűtött tér ²: 95 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel / rozsdamentes acél

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82,2 / 59,8 / 57,5

60↑   ↓

2
Zones

Vinidor borhűtő szekrényekVinidor borhűtő szekrények

3  Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

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

2 Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtóban, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Páratartalom szabályozás 50 % és 80 % RH* közötti tartományban
·  Cirkulációs hűtés
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
·  7 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

WSbli 7731
GrandCru Selection

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 99 / 0,271 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 324 ³

Teljes hűtött tér ²: 628 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Teljes ajtó, fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 204,4 / 74,7 / 76,3 ¹

75↑   ↓

1
Zone

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtóban, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Páratartalom szabályozás 50 % és 80 % RH* közötti tartományban
·  Cirkulációs hűtés
·  LED-es megvilágítás egy oldalon tartósan bekapcsolható, 

fényerő fokozatosan állítható
·  Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

WPbli 5231
GrandCru Selection

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 109 / 0,298 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 229 ³

Teljes hűtött tér ²: 443 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó, kerettel fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Presentation
Light

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtóban, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Páratartalom szabályozás 50 % és 80 % RH* közötti tartományban
·  Cirkulációs hűtés
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
·  6 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

WSbli 5231
GrandCru Selection

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 91 / 0,249 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 229 ³

Teljes hűtött tér ²: 434 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Teljes ajtó, fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtóban, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Páratartalom szabályozás 50 % és 80 % RH* közötti tartományban
·  Cirkulációs hűtés
·  LED-es megvilágítás egy oldalon tartósan bekapcsolható, 

fényerő fokozatosan állítható
·  Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

WPbli 5031
GrandCru Selection

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 106 / 0,290 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 196 ³

Teljes hűtött tér ²: 386 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó, kerettel fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Presentation
Light

GrandCru Selection bortárolókGrandCru Selection bortárolók

*   Otthoni hőmérséklet esetén. Amennyiben a környezet nagyon száraz/hideg, például egy pincehelyiségben, a rendszer 
kiegészítéseként javasoljuk egy testre szabott víztartály használatát, mely megtalálható tartozékaink között is.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

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

2 Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
3 Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtóban, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Páratartalom szabályozás 50 % és 80 % RH* közötti tartományban
·  Cirkulációs hűtés
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  Alumínium rúdfogantyú
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

WSbli 5031
GrandCru Selection

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 92 / 0,252 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 196 ³

Teljes hűtött tér ²: 378 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Teljes ajtó, fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtóban, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés
·  Páratartalom beállítása két fokozatban
·  LED-es mennyezetvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  Ajtófogantyú fekete
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

WPbl 5001
GrandCru

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 106 / 0,290 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 196 ³

Teljes hűtött tér ²: 385 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó, kerettel fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtóban, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés
·  Páratartalom beállítása két fokozatban
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  Ajtófogantyú fekete
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

WSbl 5001
GrandCru

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 92 / 0,252 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 196 ³

Teljes hűtött tér ²: 378 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Teljes ajtó, fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtóban, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés
·  Páratartalom beállítása két fokozatban
·  LED-es mennyezetvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  Ajtófogantyú fekete
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

WPbl 4601
GrandCru

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 110 / 0,301 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 166 ³

Teljes hűtött tér ²: 329 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó, kerettel fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

GrandCru bortárolókGrandCru Selection / GrandCru bortárolók

*   Otthoni hőmérséklet esetén. Amennyiben a környezet nagyon száraz/hideg, például egy pincehelyiségben, a rendszer 
kiegészítéseként javasoljuk egy testre szabott víztartály használatát, mely megtalálható tartozékaink között is.

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

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

2 Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
3 Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
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Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtóban, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés
·  Páratartalom beállítása két fokozatban
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
·  5 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  Ajtófogantyú fekete
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

WSbl 4601
GrandCru

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 80 / 0,219 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 166 ³

Teljes hűtött tér ²: 323 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Teljes ajtó, fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtóban, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés
·  Páratartalom beállítása két fokozatban
·  LED-es mennyezetvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  Ajtófogantyú fekete
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

WPbl 4201
GrandCru

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 99 / 0,271 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 141 ³

Teljes hűtött tér ²: 272 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó, kerettel fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Vezérlés
·  Monokróm LCD-kijelző az ajtóban, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés
·  Páratartalom beállítása két fokozatban
·  LED-es mennyezetvilágítás
·  Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
·  4 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  Ajtófogantyú fekete
·  Fogantyúk a szállításhoz hátul
·  Állítható magasságú lábak elöl
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

WSbl 4201
GrandCru

Energiahatékonysági osztály: 
 ¹

Energiafogyasztás év / 24 h: 80 / 0,219 kWh ¹

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 141 ³

Teljes hűtött tér ²: 267 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Teljes ajtó, fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Bükkfából készült polcok
·  3 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Falra szerelhető
·  Jobb oldali, rögzített nyitásirány
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

WKes 653
GrandCru

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 78 / 0,213 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 12 ³

Teljes hűtött tér ²: 48 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél SmartSteel felülettel /  
 rozsdamentes acél SmartSteel felülettel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 61,2 / 42,5 / 47,8

43↑   ↓

1
Zone

UV
Protect

GrandCru bortárolókGrandCru bortárolók

3  Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

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

2 Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
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Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  Belső megvilágítás tartósan bekapcsolható
·  Állítható magasságú, fémrács tárolók
·  3 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Ergonómikus ajtófogantyú fekete
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

WKb 1812
Vinothek

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 123 / 0,337 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 66 ³

Teljes hűtött tér ²: 135 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó, kerettel fekete / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 89 / 60 / 61,3

60↑   ↓

1
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UV
Protect

Vezérlés
·  MagicEye az előlap burkolatában, nyomógombos elektronika
·  Digitális hőmérsékletkijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Bortemperáló rész
·  1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  Állítható magasságú, fémrács tárolók
·  3 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Ergonómikus ajtófogantyú fekete
·  Az ajtó nyitási iránya változtatható
·  Cserélhető ajtótömítés

WKr 1811
Vinothek

Energiahatékonysági osztály: 

Energiafogyasztás év / 24 h: 76 / 0,208 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 66 ³

Teljes hűtött tér ²: 128 l

Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Ajtó / oldalfalak: Teljes ajtó, burgundi / fekete

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 89 / 60 / 61,3

60↑   ↓

1
Zone

Vezérlés
·  LCD-kijelző a belső térben, Érintőelektronika
·  Digitális hőmérséklet és páratartalom kijelző
·  Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
·  Ajtóriasztás: akusztikus
·  Gyerekzár

Humidor
·  1 Hőmérsékleti zóna, +16 °C és +20 °C között állítható
·  Állítható páratartalom 68 % és 75 % között
·  Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
·  Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
·  LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
·  Spanyol cédrusfa polcok
·  2 Tároló polc

A kivitel előnyei
·  HardLine-Design
·  Falra szerelhető
·  Jobb oldali, rögzített nyitásirány
·  2 tároló rekesz
·  Cserélhető ajtótömítés
·  Zár tartozék

ZKes 453
Humidor

Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,443 kWh

Teljes hűtött tér: 39 l

Zajszint: 40 dB(A)

Klímaosztály: N (+16 °C és +32 °C)

Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél SmartSteel felülettel /  
 rozsdamentes acél SmartSteel felülettel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 61,2 / 42,5 / 47,8

43↑   ↓

Vinothek bortárolók Humidor

A készülékek itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.
Az energiahatékonysági osztályokat a 11. oldalon találja. 
Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

2 Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

3 Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

LED megvilágítással

A Liebherr szivartárolója üvegajtóba épített,  halvány 
LED megvilágítással rendelkezik. A LED-ek nem 
forrósodnak fel, ezáltal a szivarokat nyugodtan 
tárolhatjuk akár huzamosabb ideig is anélkül, hogy  
a minőségük romlana.

Elektronikus vezérlőrendszer

Az elektronikus vezérlőrendszernek köszönhetően 
biztosított a megfelelő hőmérséklet,  amelyet +16 °C 
és +20 °C-on belül állíthatunk. Emellett a páratarta-
lom is szabályozható 68 % és 75 % között. A készülék 
riaszt, amennyiben bármilyen probléma merülne fel 
a  belsejében.
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Tartozékok Tartozékok

Praktikus 
 tartozékok 
 minden igényre.
---

Fedezze fel az eredeti 
Liebherr-tartozékok 
program sokszínűségét  
az Ön hűtőkészüléke 
 számára – és tegye 
 valamivel egyszerűbbé  
a hétköznapjait.

Mindenféle hasznos kiegészítő

Az egy kézzel használható vajtartó doboztól a könnyedén feltölthető jégkockatar-
tóig, vagy a fagyasztótálcáig, a tartozékok között számos okos megoldás található, 
ha frissentartásról és felszolgálásról van szó.

Rendszerezők

Hűtőtér-kialakítás tetszés szerint: Az élelmiszerek áttekinthető rendszerezéséhez  
pl. a VarioSafe, a VarioBox, az állítható tojástartó és a FlexSystem kiegészítők közül 
választhat. A borok áttekintő tárolásához ideális megoldást kínálnak a kiegészítő 
palacktartó polcok, valamint a feliratozó kapcsok.

VarioBox

Vajtartó doboz

PalacktartóFlexSystem

Fedeles jégkockatartó Fagyasztótálca

EasyTwist-Ice 
Jégkészítés pillanatok alatt – akár vízvezeték- 
csatlakozás nélkül is. A víztartállyal és egy 
egyszerű csavarással gyorsan elkészítheti 
jégkockakészletét. Tartozékként egyszerűen 
beszerelhető.

FreshAir aktívszénszűrő
Megtisztítja az átáramló levegőt, és  
gyorsan megköti a kellemetlen szagokat.  
A szűrő egyszerűen cserélhető és  
optimális levegőminőséget biztosít.

SmartDeviceBox
A SmartDeviceBox utólag is beszerelhető, 
amellyel Liebherr készülékét az internethez 
csatlakoztathatja. A SmartDeviceBox néhány 
kézmozdulattal beépíthető, és használatával 
feltárul a digitális lehetőségek teljes 
univerzuma.
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RBsfe 5221   Plus sorozat

GaranciaPlus

Ingyenesen meghosszabbíthatja  garanciáját, ha most 
vásárol Liebherr hűtő vagy  fagyasztó  készüléket. 
Garanciája meghosszabításhoz regisztráljon az alábbi 
linken: home.liebherr.com/promotions

SmartDevice-alkalmazás: intelligens társ  Liebherr készü-
léke számára. Az alkalmazáson  keresztül kényelmesen 
kezelheti készülékeit,  fontos állapotüzeneteket kaphat, 
és számos további szolgáltatásban részesülhet hűtő-
készülékével kapcsolatban.

Itt tudja letölteni alkalmazásainkat.

HNGRY: intelligens mindennapi segítőtárs bevásárlás-
hoz, tároláshoz és készletezéshez. Az  alkalmazás segít 
optimálisan  megszervezni a bevásárlásokat, figyelem-
mel kísérni és  helyesen tárolni a készleteket.

Katalógusaink

A Liebherr különböző hűtőszegmensekre  specializált 
 katalógusait keresse kereskedőiknél, vagy az interneten 
home.liebherr.com

Maradjon kapcsolatban 
---

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH 
Dr. Hans Liebherr Strasse 1 
9900 Lienz

Tel.: +36 1 480 1183 
(ingyenesen hívható telefonszám) 
E-mail: sales.hu@liebherr.com 
 service.hu@liebherr.com
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Fish &
Seafood

Vario
Temp

1
Zone

2
Zones

3
Zones

UV
Protect

A felszereltség bemutatása röviden:

Közel 0 °C-on és ideális páratartalom mellett a gyümöl-
csök, zöldségek, hal, hús és tejtermékek jelentősen tovább 
maradnak frissek, mint a hagyományos hűtőrészben.

Professzionális hűtés: A hideg köd és a rekesz 0 °C-os 
hőmérséklete gondoskodik a hosszabb tartósságról és  
az optikai Wow-hatásról.

Hűtés profi módon: HydroBreeze, a gyümölcsöket és 
zöldségeket hűs, friss fuvallat lengi körbe.

A Fish & Seafood rekesz a halat és a tenger gyümölcseit 
az optimális –2 °C-os hőmérsékleten tárolja, akár egy 
halkereskedésben.

A szabályozható páratartalom meghosszabbítja  
a gyümölcsök és zöldségek frissességét.

BioFresh 0 °C vagy –2 °C-ra állítható hőmérséklettel, 
tökéletes a halakhoz és a tenger gyümölcseihez.

A légmentesen záródó rekeszben a gyümölcsök és
zöldségek tovább megőrzik ropogós frissességüket.

Megakadályozza a szagok kijutását és az élelmiszerek
kiszáradását.

Nincs szükség.

Jelentősen ritkábban kell leolvasztani.

Ritkábban kell leolvasztani, a negatív nyomás hiányának 
köszönhetően könnyen nyitható.

A SuperCool megnöveli a hűtésteljesítményt ameddig 
az újonnan behelyezett élelmiszerek el nem érik a többi 
termék hőmérsékletét. 

A SuperFrost rövid időre megnöveli a hűtésteljesítményt – 
így a hőmérséklet állandó marad, ha még nem fagyott 
élelmiszereket helyez a fagyasztóba. 

A fagyasztórész hűtőzónaként is használható:  
mert a hőmérséklete pontosan –2 °C és +14 °C  
között állítható. 

Az egész belső térben állandó a hőmérséklet, +5 °C és 
+20 °C között állítható.

Két hőmérsékleti zónával, egymástól függetlenül és 
pontosan állítható +5 °C és +20 °C között.

Három hőmérsékleti zónával, egymástól függetlenül  
és pontosan állítható +5 °C és +20 °C között.

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény 
hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld. *

A teljesen rezgésszigetelt hűtőrendszer lehetővé teszi  
a bor zavartalan érését.

A páratartalom két szint között szabályozható:  
Standard vagy Magas magas.

A páratartalom aktívan szabályozható 5 %-os lépésekben 
50 % és 80 % RH** értékek között.

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és  
két réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely kiemelten 
hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

Kettős védelem: egy réteg színezett üvegből és egy  
réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely hatékony  
védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

A tiszta zamat érdekében az aktívszenes szűrő 
 megbízhatóan megköti a szagokat.

Frissentartó technológia Bor

 * SmartDevice/Smart-App használatára alkalmas

**  Otthoni hőmérséklet esetén. Amennyiben a környezet nagyon száraz/hideg, például egy pincehelyiségben, a rendszer 
kiegészítéseként javasoljuk egy testre szabott víztartály használatát, mely megtalálható tartozékaink között is.
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A belső tér minőségi összhatását keltő nemesacél és
minőségi üveg alkotóelemek.

Az új világítási koncepció egyenletesen világítja meg 
a belső teret, és tartja az üveglapokat is. Rugalmas, 
helytakarékos, egyedi.

Partikhoz tökéletes: 8 kg-os jégkockakészlete gondoskodik 
róla, hogy soha ne fogyjon el a hideg ital. 

A készülék vezérléséhez számítógépről, okostelefonról
a SmartDeviceBox utólag beszerelhető. Tartozékként 
kapható.

Tökéletes feltételek nemes borok tárolásához és 
temperálásához egyedülálló felszereltséggel.

Ideális klíma szivarok számára innovatív 
felszereltséggel.

A jól átlátható érintőképernyőn a Liebherr egész 
egyszerűen, könnyed érintésekkel kezelhető.

A rugalmas tároláshoz: A SpaceBox 250 mm-es magas-
ságával extra tárolóhelyet biztosít még az XL-es méretű 
fagyasztott áruk számára is. 

Az EasyOpen-nek köszönhetően a fagyasztószekrény ajta-
ját egymás után többször is kényelmesen és egyszerűen 
ki lehet nyitni.

Ez segít a bortároló szekrény feltöltése során.  
90°-os nyitási szög felett az ajtó nyitva marad.

A borosszekrény ajtaja 90°-nál kisebb nyitási szög esetén 
magától bezáródik.

Kitűnő borokat és felbontott palackokat mutat be.

Palacktartó kosár az áttekinthető tárolásért és a bárban 
való könnyű hozzáférhetőségért.

A felülről lefelé futó LED fényoszlop egyenletesen 
 megvilágítja a belső teret. Lehet egyoldalas vagy 
 kétoldalas a sorozattól függően.

Csökkentett hőkibocsátású, energiatakarékos és 
karbantartást nem igényel az optimális megvilágítás 
érdekében.

Integrált vízadagoló a hűtőrész bal oldalfalában.

Automatikus IceMaker vízcsatlakozással.

Varázslatosan egyszerű és gyors jégkockakészítés:  
Töltsön vizet a tartályba, fagyassza le és egy csavarással 
oldja ki a kész jégkockákat.

Automatikus IceMaker víztartállyal, amennyiben nincs 
vízcsatlakozás.

Az integrált SmartDeviceBox lehetővé teszi a készülék 
vezérlését és további funkciók elérését számítógépen  
és okostelefonon keresztül.

Különleges képességüknek köszönhetően a fagyasztók 
használhatók fűtetlen helyiségekben is, max. –15 °C 
teremhőmérsékletig.

A extra magas tárolóhelyhez: Egyszerűen vegyük ki az egyes 
fagyasztórekeszeket és az alattuk lévő üveg-elválasztólapokat 
és nyerjünk extra magas tárolóhelyet.

A hűtőszekrény intuitív kezelése – egyszerűen kattintással 
és csúsztatással a kijelzőn.

Teljesen megpakolva is könnyedén záródnak a belső ajtók,
kb. 30° nyitási szögtől automatikusan.

A fiókfelületek teleszkóposak, maguktól behúzódnak és a
záráscsillapításnak köszönhetően könnyedén kezelhetőek.

A könnyen mozgó teleszkópok megkönnyítik a fiókok 
kényelmes betolását és kihúzását és eltávolítását.

A felszereltség bemutatása röviden:

Kényelem és rugalmasság

Dizájn

Víz és jég

Speciális termékcsoportok

Connectivity


