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Grupul de companii Liebherr

GAMĂ VARIATĂ DE PRODUSE
Grupul Liebherr este unul dintre cei mai mari producători de utilaje de 
construcţie din lume. Produsele și serviciile de înaltă calitate oferite de
Liebherr se bucură de o bună reputaţie în multe alte domenii, de ase-
menea. Produsele acoperă o gama largă, de la aparate electrocasnice
la sisteme de transport sau aeronautică, mașini unelte sau macarale 
maritime.

AVANTAJE EXCEPȚIONALE PEN-
TRU CONSUMATORI
Fiecare linie de producţie oferă o gamă completă de modele în mai 
multe versiuni diferite. Datorită atât excelenţei tehnice cât și calităţii 
recunoscute, produsele Liebherr oferă maxim de beneficii clientului cât
și ușurinţă în utilizare.

TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ GENE-
RAȚIE
Pentru a furniza produse de cea mai bună calitate, Liebherr acordă 
importanţă maximă fiecărui detaliu, fiecărui component și tehnologii 
folosite. Atât modulele importante cât și accesoriile sunt proiectate și 
fabricate intern, un exemplu este producerea întregii tehnologii de con-
trol folosită la utilajele de construcţii.

GLOBAL ȘI INDEPENDENT
Hans Liebherr a înfiinţat compania familiei în 1949. De atunci, afacerea
s-a dezvoltat stabil, însumând astăzi un grup de peste 130 de companii
cu peste 41.000 de angajaţi, situate pe toate continentele. Sediul gru-
pului este situat în Bulle, Elveţia - Liebherr-International AG. Familia 
Liebherr este singura proprietară a companiei. 
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Importator:
 SC MARELVI IMPEX SRL, Rădăuţi, jud. Suceava, 725400 Calea Cernăuţi nr. 114, 

Telefon: (00)40-230-564855 ∙ Fax: (00)40-230-564005
Mail: contact@liebherr-electrocasnice.ro ∙ www.liebherr.com ∙ www.liebherr-electrocasnice.ro
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Calitate vizibilă: BioFresh
Tehnologia BioFresh oferă climatul perfect 
pentru o prospețime îndelungată. Într-un 
compartiment BioFresh (la o temperatură de 
0°C  și o umiditate adecvată) alimentele își 
păstrează nutrienții sănătoși, cum sunt vita-
minele și mineralele, pentru o perioadă mai 
îndelungată decât într-un frigider tradițional.

Calitate profesională
Ca specialist în refrigerare, Liebherr oferă 
o gamă largă de aparate profesionale pen-
tru uz comercial. În sectorul profesional, 
cele mai exigente cerințe trebuie satisfăcute 
când vine vorba de depozitarea alimentelor 
și prospețimea acestora. Vă puteți bucura de 
expertiza noastră ce am construit-o în urma 
experienței noastre de câteva decenii în sec-
torul comercial, prin utilizarea zilnică a apara-
telor noastre Liebherr.  

Calitate testată
Pentru a te putea baza pe aparatul tău timp 
de 24 ore pe zi, 365 zile pe an, testăm încă 
din stadiul de proiectare fiecare componentă 
pentru a asigura fiabilitatea produsului. Spre 
exemplu, înainte ca o componentă precum o 
balama să intre în producție, ea va fi supusă 
la aproximativ 100,000 cicluri de deschide-
re/închidere, echivalentul a 15 ani de uz.
 
 

Calitate dovedită
Înainte de ambalare fiecare aparat trece 
printr-un proces larg de inspecție a calității. 
Această procedură testează toată tehnolo-
gia de refrigerare și toate componentele me-
canice și electronice. În plus, se efectuează 
o inspecție vizuală pentru a confirma calita-
tea  fabricației. 

Calitate garantată 
Oferim o garanție standard de 4 ani ce aco-
peră toate costurile pieselor și a manoperei 
necesare pentru a repara sau înlocui orice 
piesă ce se dovedește a fi defectă din fabri-
cație.

Compresor VCC
Compresoarele VCC furnizează înaltă per-
formanță de refrigerare și asigură o eficiență 
energetică optimă și costuri reduse. Zgomo-
tul emis de aceste compresoare este foar-
te scăzut.

De peste 60 ani Liebherr s-a specializat în producerea de frigidere și 
congelatoare inovatoare și de calitate înaltă. Liebherr se axează pe produ-
cerea de aparate inovatoare de calitate superioară, cu un design elegant 
încă de la stadiile inițiale de proiectare a aparatului, și continuând cu dezvol-
tarea, producerea propriu-zisă și marketing-ul. Dezvoltă în permanență so-
luții noi, folosind tehnologii de producție moderne pentru a asigura o pros-
pețime îndelungată și calitate alimentelor dumneavoastră.

Calitate  
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Caracterizate printr-un design elegant și mereu de actua-
litate, frigiderele și congelatoarele Liebherr îndeplinesc și 
depășesc cu succes cele mai înalte cerințe estetice. 
Un plus de detalii – după cum se vede la fabricarea su-
perbului inox, alegerea materialelor de calitate superioară, 
piesele elegante din interior și practicul interior GlassLine 
al ușii – sunt tipice la aparatele noastre și le dezvăluie cali-
tatea design-ului.

Design 

Design pentru orice bucătărie
Pentru a te bucura de aparatul tău Liebherr, și pentru 
a găsi aparatul perfect pentru tine, noi oferim o gamă 
largă de design-uri (spre exemplu modele clasice de 
inox, BlackSteel elegant sau cu front-uri stilate de sti-
clă), ce se integrează armonios în bucătăriile moderne 
sau alte spații din casă.

Proiectate pentru folosire zilnică
La Liebherr design-ul și funcționalitatea sunt în strân-
să legătură. Spre exemplu: pentru a preveni urmele de 
amprente de pe ușile de inox, le-am tratat cu un fini-
saj SmartSteel; și pentru a face deschiderea ușii mai 
plăcută, mânerele noastre ergonomice includ un me-
canism de deschidere integrat; pe lângă acestea toate 
rafturile GlassLine pot susține până la 25 kg și se pot 
spăla fără griji în mașina de spălat vase.

Iluminare LED 
Frigiderele și congelatoarele Liebherr sunt dotate cu 
iluminare LED modernă.  La deschiderea ușii apara-
tului, interiorul se luminează. LED-urile au o durată de 
viață îndelungată, sunt eficiente energetic și generează 
foarte puțină căldură. Avem o grijă deosebită la insta-
larea LED-urilor, pentru a obține un efect luminos de 
un albastru armonios.

Design premiat 
Design-ul superb al aparatelor noastre a fost onorat 
cu numeroase premii de design de la Red Dot, iF și 
Good Design.
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1954
Fabrica Liebherr fon-
dată în Germania

2004
Iluminare LED inova-
toare pentru iluminare 
eficientă energetic

2009
Finisajul SmartSteel 
reduce vizibilitatea 
amprentelor

2015
Aparat încorporat sub blatul 
de lucru cu TipOpen pentru o 
încorporare perfectă

2011
Mecanism SoftSystem 
pentru o închidere deli-
cată a ușii

2010
DuoCooling pentru per-
formanță superioară și 
eficiență ridicată

1966
Introducerea 
sistemului FrostSafe 

1987
Tehnologia NoFrost 
elimină necesitatea 
de decongelare

2016
BluPerformace: O 
nouă dimensiune a 
prospețimii

1996
Tehnologie BioFresh 
brevetată – sistem pen-
tru o prospețime înde-
lungată

1971
Primul panou de 
control electronic

1993
Convertirea la pro-
gramul de reciclare 
CRC/HFC

2013
Noi aparate 
încorporabile 
super economice

2006
Primul frigider cu 5 
zone de temperatură 
diferite

Idei inovatoare
Punem accent pe dezvoltarea continuă a 
produselor noastre. Astfel la toate fabrici-
le noastre de producție, avem centre de de-
sign de ultimă generație cu angajați foar-
te specializați în domeniu. Obiectivul nostru 
este să fim cei mai buni în orice aspect. 
Spre exemplu, aparatele Liebherr actuale 
sunt foarte economice din punct de vedere 
energetic, datorită utilizării unui sistem elec-
tronic avansat și supunerii unor cicluri de re-
frigerare optimizate. 

Eficiența energetică în gama noastră
O mare parte din aparatele noastre se înca-
drează în cea mai eficientă clasă energeti-
că de pe piață. Țintim să producem aparate 
economice energetic, ce nu afectează con-
fortul. Multe din aparatele actuale sunt cu 
20% mai economice decât clasa energeti-
că A+++.

Inovație pentru o prospețime mai 
îndelungată
Cele mai noi frigidere și congelatoare oferă 
climatul ideal pentru alimente. Astfel, Liebherr 
oferă: sertarul BioCool: un compartiment 
pentru fructe și legume în care umiditatea se 
poate regla; sertare BioFresh, unde carnea, 
peștele, lactatele și fructele/legumele, își gă-
sesc climatul ideal de depozitare; și un com-
partiment congelator dotat cu tehnologia 
NoFrost, ce oferă o prospețime sigură mai 
îndelungată. 

Convingător în fiecare detaliu
Este foarte ușor să setezi și să reglezi apa-
ratele prin intermediul ecranului tactil. Raftu-
rile de depozitare dotate cu GlassLine pot 
fi ajustate pentru a putea folosi spațiu interi-
or după necesități și, în funcție de model, un 
suport de sticle sau un raft detașabil pentru 
sticle, oferă soluții practice pentru depozitare.  

Liebherr a fost primul ce a implementat multe idei ce au devenit 
caracteristici standard la frigiderele și congelatoarele din ziua de azi. 
Spre exemplu: sertarele congelatorului FrostSafe, ce sunt închise în 
totalitate și previn pierderea aerului rece când aparatul este deschis; 
tehnologia BioFresh; și confortabilul mecanism de închidere a ușii 
SoftSystem.

Inovație
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BluPerformance – 
O nouă dimensi-
une a prospețimii
Noua gamă BluPerformance este definită prin folosirea materialelor de calitate 
superioară, printr-o execuție meticuloasă a fiecărui detaliu și comenzi electro-
nice tactile precise și ușor de utilizat.   

Integrarea compactă a tehnologiei de refrigerare și utilizarea controlului elec-
tronic de mare precizie, au ajutat la crearea unei eficiențe energetice mai ridi-
cate, un volum util mai mare și un compartiment congelator mai ergonomic. 
BioFresh și BioCool asigură o prospețime îndelungată alimentelor depozitate.

Cu un design elegant și mereu în trend, aceste aparate ies în evidență în ori-
ce bucătărie, garantat oferă o plăcere deosebită să le utilizați zi-de-zi și să vă 
bucurați de ele pentru mulți ani.

02-19_OST_RO.indd   10 10.03.16   11:32
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Eficiență energetică ridicată

Iluminare perfectă

Performanță ridicată

Operativitate tactilă ușor de folosit

Confort sporit

Materiale de calitate superioară

Prospețime de calitate 
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Multifuncțional 
Electronice tactile

Day-to-Day (Zi-de-Zi) 
Programul Day-to-Day este orientat pe nevo-
ile zilnice. Oferă performanțe optime de refri-
gerare și eficiență, la temperaturile standard 
pentru frigidere și congelatoare.  

EnergySaver (Economie de ener-
gie)
Programul EnergySaver reduce consumul 
energetic la niveluri mai scăzute decât cele 
standard. Pentru a economisi energie, sunt 
ridicate puțin temperaturile din compartimen-
tele frigider și congelator. Display-ul indică 
sfaturi adiționale de economisire a energiei, 
ce pot ajuta la scăderea costului la curentul 
electric.

Party (Petrecere)
Programul Party este ideal atunci când vă 
pregătiți de diverse sărbători: SuperCool și 
SuperFrost sunt activate temporar pentru 
a depozita și răci cantități mari de alimente. 
BottleTimer poate fi folosit pentru a răci in-
stantaneu băuturile și maximiza producția de 
cuburi de gheață la aparatele dotate cu Ice-
Maker.

MaxPerformance (Performanță 
maximă)
Când este folosit programul MaxPerforman-
ce, aparatul furnizează cel mai mare nivel de 
performanță frigorifică. Compartimentul frigo-
rific și congelator sunt setate la temperaturi 
mai scăzute.

Holiday (Concediu)
Programul Holiday minimizează consumul de 
energie când sunteți plecați de acasă, prin 
setarea temperaturii din compartimentul fri-
gider la 15°C și la -18°C în compartimentul 
congelator.

La aparatele BluPerformance cu control tactil, toate funcțiile se pot seta 
cu ușurință și convenabil prin atingerea delicată a ecranului. Ecranul color 
de 7” de rezoluție înaltă permite setări individuale. Programe predefinite 
cum ar fi: ”Economie de energie”, ”Performanță maximă”, ”Petrecere” sau 
”Concediu”, asigură condiții optime alimentelor tale. 

02-19_OST_RO.indd   13 10.03.16   11:32
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Vitamine pentru o dietă sănătoasă

Nici nu trebuie spus că este foarte impor-
tant ca alimentele proaspete să fie depozi-
tate adecvat pentru a-și păstra vitaminele și 
mineralele pentru o perioadă mai îndelunga-
tă. Prospețimea fructelor și legumelor poate 
crește semnificativ prin depozitarea acestora 
în frigider, în special într-un compartiment Bi-
oFresh, cu excepția roșiilor. Surprinzător, s-a 
descoperit o creștere a conținutului de vita-
mine din fructe și legume în timpul depozitării 
acestora într-un compartiment BioFresh. 

Climatul perfect

Cu o umiditate ridicată, compartimentul 
HydroSafe oferă un climat optim de depozi-
tare a fructelor și legumelor. Mediul mai us-
cat din compartimentul DrySafe este ideal 
pentru depozitarea cărnii, peștelui sau lacta-
telor. Climatul umed din HydroSafe se poa-
te schimba în climat DrySafe reglând foarte 
ușor umiditatea.

Cu tehnologia BioFresh, alimentele se păstrează proaspete pentru o 
perioadă mai îndelungată. Când sunt depozitate la o temperatură de 
aproximativ 0°C și la o umiditate corectă, multe alimente își păstrează 
nutrienții, cum sunt vitaminele și mineralele, pentru o perioadă mai 
îndelungată decât în frigiderele tradiționale.

Prospețimea 
prelungită are un 
nume: BioFresh
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Centru de prospeţime
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SmartSteel reduce semnificativ vizibilitatea 
amprentelor. Finisajul din inox de înaltă calitate 
face ca suprafața SmartSteel să fie foarte ușor de 
curățat și mult mai rezistentă la zgârieturi.

Aparate Side-by-Side

Mecanismul integrat SoftSystem amortizează 
închiderea ușii chiar și atunci când rafturile ușii 
sunt pline; asigură o închidere delicată și previne 
căderea sticlelor sau alimentelor de pe ușă. 
Ușa se închide automat de la un unghi de 
aproximativ 45°.  

Fiabilă și eficientă energetic: LED-urile durabile 
asigură o iluminare perfectă a interiorului. 
LED-urile emit o cantitate minimă de căldură, 
ceea ce asigură întotdeauna o depozitare optimă 
a alimentelor proaspete. Designul sofisticat al 
sistemului de iluminare integrat asigură o utilizare 
maximă a spațiului din interior (nu afectează 
capacitatea netă a aparatului). 

Calitate în fiecare detaliu 

02-19_OST_RO.indd   18 10.03.16   11:32
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Cu dispozitivul pentru gheață IceMaker cu racord 
permanent la apă, vă stau la dispoziție cuburi de 
gheață de cea mai bună calitate.
Indiferent dacă e vorba de o cantitate mică pen-
tru o băutură rece sau de o cantitate însemnată 
pentru o petrecere mare – în cele băutură sertare 
vă stă la dispoziție gheață pentru toate situațiile. 

Tehnologia profesionistă NoFrost de la Liebherr
vă scutește de dezgheţarea aparatelor. 
În mod suplimentar, aparatele NoFrost ale bran-
dului Liebherr sunt deosebit de economice din 
punctul de vedere al consumului de energie și 
dispun de o dotare super confortabilă.

 Informaţii suplimentare referitoare la  
 tema NoFrost la adresa:
 nofrost.liebherr.com

BioFresh garantează climatul perfect pentru răcire pe termen foarte lung. La o temperatură situată puţin peste 0°C și în con-
diţii de umiditate ideală a aerului, legumele și fructele, carnea, peștele și produsele lactate își păstrează vitaminele sănătoase, 
aromele delicate și aspectul apetisant pentru o perioadă mai îndelungată decât în frigiderele tradiţionale. 
BioFresh-Plus, cu propriul sistem electronic de control, oferă o flexibilitate mai mare depozitării diferitelor alimente. 
Când depozităm pește sau fructe de mare, temperatura din compartimentul de deasupra poate fi scăzută până la -2°C. 
Aici prin selectarea DrySafe, peștele și fructele de mare vor rămâne proaspete pentru o perioadă mai lungă. Între timp, fructe-  
   le tropicale pot fi depozitate optim la +6°C și un nivel mai mare de umiditate în HydroSafe.

   Informaţii suplimentare referitoare la BioFresh la adresa:
   biofresh.liebherr.com

02-19_OST_RO.indd   19 10.03.16   11:32



20

121

SBSes 7165 
PremiumPlus

20-21_OST_16.indd   20 12.02.16   08:53

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, 
congelator și pentru vinotecă

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă
 · 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Coloană cu iluminare LED pe ambele laterale
 · Iluminare LED compartiment BioFresh
 · BioFresh-Plus
 · 3 Sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 3 ajustabile de la HydroSafe la DrySafe
 
Compartiment congelator 4
 · 5 sertare, VarioSpace
 · IceMaker cu conexiune fixă de 3/4” la apă
 · Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
 · Rezervor cuburi de gheață: 1,5 kg
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 25 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg 

 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată 

Compartiment pentru vin
 · 2 zone de temperatură individuale, ce pot fi reglate între +5°C și +20°C
 · Ușa de sticlă termoizolată cu protecție UV
 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Accesorii din lemn de fag
 · 4 Rafturi, din care 2 pe șine telescopice, 2 pe șine telescopice 
 · Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă 

Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mânere slim de inox cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale fixe stânga/fixe dreapta

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 04, 06, 07, 10, 17, 18

Aparate Side-by-Side

Clasă eficiență energetică: l
Consum energetic pe an/24 h: 432 / 1,183 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 41
Capacitate netă totală: 593 l (Frigider: 476 l inclusiv compartimentul BioFresh: 110 l inclusiv compartimentul pentru vin: 126 l / Compartimentul congelator: 117 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel/inox
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 185,2 / 121 / 63
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Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator & compar-
timentul BioFresh

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă
 · 7 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Raft pentru sticle, compartimentul BioFresh suport pentru șampanie
 · Iluminare LED
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 2 ajustabile de la HydroSafe la DrySafe
 · 2 sertare pentru fructe și legume pe șine telescopice
 
Compartiment congelator 4
 · 5 sertare VarioSpace
 · IceMaker cu conexiune fixă de 3/4” la apă
 · Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
 · Rezervor cuburi de gheață: 1,5 kg
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 25 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg 

 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată 

Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim de inox cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale fixe stânga/fixe dreapta
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 04, 06, 07, 17, 18

1   Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm.
 Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Clasă eficiență energetică:  v ¹
Consum energetic pe an/24 h: 385 / 1,053 kWh ¹
Capacitate netă totală: 663 l (Frigider: 546 l inclusiv compartimentul BioFresh: 155 l / Compartimentul congelator: 117 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / inox
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 185,2 / 121 / 63 ¹
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Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă
 · 6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Iluminare LED
 · 3 Sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 2 ajustabile de la HydroSafe la DrySafe
 
Compartiment congelator 4
 · 9 sertare, VarioSpace
 · Tavă pentru verdețuri și fructe de pădure
 · IceMaker cu conexiune fixă de 3/4” la apă
 · Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
 · Rezervor cuburi de gheață: 1,5 kg
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată 

Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale fixe stânga/fixe dreapta

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 04, 05, 06, 07

1   Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm.
 Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Aparate Side-by-Side

Clasă eficiență energetică: v ¹
Consum energetic pe an/24 h: 344 / 0,941 kWh ¹
Capacitate netă totală: 610 l (Frigider: 358 l inclusiv compartimentul BioFresh: 116 l / Compartimentul congelator: 252 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel / BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 185,2 / 121 / 63 ¹

Culoare/opțiuni material 

SBSes 7263 în SmartSteel
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Control
 · Display MagicEye cu LED al temperaturii în spatele ușii, control mecanic
 · Display LED al temperaturii pentru compartimentul frigider & compartiment congelator
 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, Suport ouă
 · 7 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Iluminare LED în tavan
 · 2 sertare pentru fructe și legume pe șine telescopice
 
Compartiment congelator 4
 · 8 sertare, VarioSpace
 · Tavă pentru verdețuri și fructe de pădure
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 20 kg
 · Accesorii de sticlă securizată

Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim de inox cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale fixe stânga/fixe dreapta

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 05, 06, 07

Clasă eficiență energetică: l 
Consum energetic pe an/24 h: 460 / 1,258 kWh 
Capacitate netă totală: 640 l (Frigider: 383 l  / Compartimentul congelator: 257 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 185,2 / 121 / 63 

Culoare/opțiuni material

SBS 7212 în alb
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Calitate în fiecare detaliu 

Aparatul din seria PremiumPlus este dotat pe am-
bele părţi cu coloane luminoase LED integrate 
în compartimentul interior. Satinarea specială a 
carcasei luminilor produce o atmosferă luminoa-
să plăcută, de calitate superioară. În același timp, 
coloanele de lumină permit reglarea variabilă a 
rafturilor de sticlă. Iluminarea cu LED din tavan, 
asigură iluminarea perfectă și uniformă a spaţiu-
lui interior.

Cu noul IceMaker automat Liebherr, aveți o mași-
nă de cuburi de gheaţă de cea mai bună calitate 
pentru fiecare ocazie. Indiferent dacă doriţi o bău-
tură rece sau daţi o mare petrecere – IceMaker-ul 
automat va produce în sertarul congelatorului, 
gheață pentru toate cerințele. Un filtru de apă 
integrat asigură astfel o calitate optimă a apei 
pentru producţia cuburilor de gheaţă proaspete. 

Comanda elegantă și precisă MagicEye cu siste-
mul confortabil și inovativ de control prin atingere 
(touch), asigură respectarea exactă a temperaturii 
selectate în frigider și congelator. Prin atingerea de-
licată a suprafeţei de comandă Touch, pot fi setate 
simplu și confortabil toate funcţiile. 

Ambele sertare etanșe BioFresh sunt montate pe 
șine extensibile de calitate superioară și pot fi ex-
trase cu ușurinţă pentru a asigura o vedere de an-
samblu optimă și cele mai bune posibilităţi de de-
pozitare. Spoturile luminoase LED amplasate lateral 
asigură iluminarea perfectă a sertarelor. În funcţie 
de necesarul utilizatorului, dispozitivul variabil de de-
pozitare a sticlelor sau suprafaţa de depozitare din 
sticlă amplasată dedesubt, pot fi utilizate pentru de-
pozitarea de pahare și boluri.

Combină frigorifică cu BioFresh
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Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi 
tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Premium GlassLine 
cu suport pentru sticle

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Coloană cu iluminare LED pe ambele 
laterale și iluminare LED în tavan

 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, 
din care 2 ajustabile de la HydroSafe 
la DrySafe

 
 
 
 

Compartiment congelator 4
 · 2 sertare pe șine telescopice
 · IceMaker cu conexiune fixă de 3/4” 
la apă

 · Producție cuburi de gheață în 24 h: 
1,3 kg

 · Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
45 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
 · Sertare cu auto-închidere pe șine 
telescopice

 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mânere de aluminiu 
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale fixe stânga/fixe dreapta
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschidere
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 03, 06, 17, 18

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, 
comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Premium GlassLine 
cu suport pentru sticle

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Coloană cu iluminare LED pe ambele 
laterale și iluminare LED în tavan

 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, 
din care 2 ajustabile de la HydroSafe 
la DrySafe

 
 
 
 

Compartiment congelator 4
 · 2 sertare pe șine telescopice
 · IceMaker cu conexiune fixă de 3/4” 
la apă

 · Producție cuburi de gheață în 24 h: 
1,3 kg

 · Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
45 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
 · Sertare cu auto-închidere pe șine 
telescopice

 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mânere de aluminiu
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale fixe stânga/fixe dreapta
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschidere

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 03, 06

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 322 / 0,881 kWh
Capacitate netă totală: 471 l (Frigider: 357 l inclusiv compartimentul BioFresh: 68 l / 
            Compartimentul congelator: 114 l)
Nivel zgomot: 43 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: inox / inox
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 203,9 / 91 / 61,5

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 322 / 0,881 kWh
Capacitate netă totală: 471 l (Frigider: 357 l inclusiv compartimentul BioFresh: 68 l / 
            Compartimentul congelator: 114 l)
Nivel zgomot: 43 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: bej/bej
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 203,9 / 91 / 61,5
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Combine frigorifice 

20-101_OST_RO.indd   27 10.03.16   11:42



28

26-33_OST_16.indd   28 08.03.16   11:49

Gama largă Liebherr de aparate frigorifice, atât combinele cât și frigi-
derele în două uși, oferă soluția ideală pentru majoritatea oamenilor – 
indiferent de cererile și nevoile lor. Spre exemplu, aparatele noastre vin 
dotate cu tehnologii ca BioFresh sau BioCool și NoFrost sau Smart-
Frost. După ce ai ales varianta preferată, toate aparatele noastre sunt 
disponibile în diferite configurări și vin în dimensiuni și culori variate.

Aparatele noastre frigorifice 
(combine cât și frigidere cu 2 uși): 
prezentare generală

BioFresh garantează climatul perfect pentru răcire pe termen foarte lung. La o temperatu-
ră situată puţin peste 0°C și în condiţii de umiditate ideală a aerului, legumele și fructele, 
carnea, peștele și produsele lactate își păstrează vitaminele sănătoase, aromele delicate și 
aspectul apetisant pentru o perioadă mai îndelungată decât în frigiderele tradiţionale.

Aţi scăpat de decongelare: Pentru prospeţimea sigură de lungă durată, aparatele NoFrost 
ale brandului Liebherr oferă o calitate excepţională. Alimentele sunt congelate prin inter-
mediul aerului de circulaţie răcit, iar umiditatea este transportată în exterior. Astfel, congela-
torul este întotdeauna liber de gheaţă, iar alimentele nu se mai brumează.

Datorită tehnologiei SmartFrost formarea gheţii este redusă. Acest lucru face ca decon-
gelarea să nu mai fie necesară decât foarte rar. Pereţii interiori ai congelatorului sunt foarte 
netezi și de aceea ușor de curăţat. Sertarele cogelatorului precum și rafturile de sticlă se 
pot dezasambla foarte ușor. 

Sertarul BioCool permite reglarea nivelului de umiditate din compartimentul pentru legu-
me și fructe asigurând o păstrare mai îndelungată a prospețimii alimentelor. Acesta este 
poziționat pe role ce glisează ușor; este comod de utilizat și asigură vizibilitate alimentelor 
depozitate.
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Combine frigorifice 

Tehnologia profesionistă NoFrost de la Liebherr vă 
scutește de dezgheţarea aparatelor. În mod supli-
mentar, aparatele NoFrost ale brandului Liebherr 
sunt deosebit de economice din punct de vedere 
al consumului de energie și dispun de o dotare su-
per confortabilă.

 Informaţii suplimentare referitoare la  
 tema NoFrost la adresa:
 nofrost.liebherr.com

Spaţiul interior variabil cu dotarea GlassLine con-
vinge prin eleganţă, calitate și poate fi adaptat ori-
căror nevoi. Suprafeţele de depozitare și rafturile 
rezistente ale ușii cu margine din aluminiu sunt re-
glabile pe înălţime. În ușa interioară pot fi depozi-
tate și recipiente de dimensiuni mai mari. 

Fiabilă și eficientă energetic: LED-urile durabile 
asigură o iluminare perfectă a interiorului. LED-uri-
le emit o cantitate minimă de căldură, ceea ce 
asigură întotdeauna o depozitare optimă a alimen-
telor proaspete. Designul sofisticat al sistemu-
lui de iluminare integrat asigură o utilizare maximă 
a spațiului din interior (nu afectează capacitatea 
netă a aparatului). 

Datorită tehnologiei SmartFrost formarea gheţii 
este redusă. Acest lucru face ca decongelarea 
să nu mai fie necesară decât foarte rar. Pereţii in-
teriori ai congelatorului sunt foarte netezi și de ace-
ea ușor de curăţat. Sertarele cogelatorului pre-
cum și rafturile de sticlă se pot dezasambla foarte 
ușor. 

Calitate în fiecare detaliu 
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BioFresh garantează climatul perfect pentru răcire pe termen foarte lung. La o temperatură situată puţin peste 0°C și în 
condiţii de umiditate ideală a aerului, legumele și fructele, carnea, peștele și produsele lactate își păstrează vitaminele 
sănătoase, aromele delicate și aspectul apetisant pentru o perioadă mai îndelungată decât în frigiderele tradiţionale. 
BioFresh-Plus, cu propriul sistem electronic de control, oferă o flexibilitate mai mare depozitării diferitelor alimente. 
Când depozităm pește sau fructe de mare, temperatura din compartimentul de deasupra poate fi scăzută până la -2°C.  
Aici prin selectarea DrySafe, peștele și fructele de mare vor rămâne proaspete pentru o perioadă mai lungă. 
 Între timp, fructele tropicale pot fi depozitate optim la +6°C și un nivel mai mare de umiditate în HydroSafe. 

 Informaţii suplimentare referitoare la BioFresh la adresa: biofresh.liebherr.com

Sertarul BioCool permite reglarea nivelului de umiditate din compartimentul pentru legume și fructe asigurând o păs-
trare mai îndelungată a prospețimii alimentelor. Acesta este poziționat pe role (pe șine telescopice) ce glisează ușor; 
este comod de utilizat și asigură vizibilitate alimentelor depozitate. Nivelul de umiditate din sertarul BioCool este reglat 
folosind un cursor (etichetă: simbolul cu picătură de apă).
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SmartSteel reduce semnificativ vizibilitatea 
amprentelor. Finisajul din inox de înaltă calitate 
face ca suprafața SmartSteel să fie foarte ușor de 
curățat și mult mai rezistentă la zgârieturi.

Toate rafturile intermediare din sticlă pot fi extrase 
ușor. Astfel, întreg spaţiu interior poate fi utilizat li-
ber ca VarioSpace și pentru alimentele de con-
gelat voluminoase.

Cu dispozitivul pentru gheață IceMaker cu racord 
permanent la apă, vă stau la dispoziție cuburi de 
gheață de cea mai bună calitate. Indiferent dacă 
e vorba de o cantitate mică pentru o bautură rece 
sau de o cantitate însemnată pentru o petrece-
re mare – în cele două sertare vă stă la dispoziție 
gheață pentru toate situațiile. 

Combine frigorifice

DuoCooling utilizează două circuite separate de 
răcire pentru a comanda independent tempera-
tura compartimentului frigorific și cea a compar-
timentului congelator. Cu DuoCooling nu există 
transfer de aer între compartimentul frigorific și cel 
de congelare, prevenind transferul mirosurilor și 
depozitând alimentele în condiții optime. 

Calitate în fiecare detaliu 
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Display-ul color TFT de 7”, de rezoluție înaltă și 
contrast ridicat este integrat în ușă, oferind opțiuni 
individuale mulțumită sistemului de navigare intui-
tiv și ușor de utilizat. Aparatele pot fi adaptate 
diferitelor cerințe ale clienților folosind programe 
predefinite precum EnergySaver, MaxPerformance, 
Party or Holiday, asigurând astfel o depozitare 
optimă a alimentelor.

Iluminarea LED de pe peretele din spate este in-
tegrată în secțiunea din spate a plăcii despăr-
țitoare orizontale. LED-urile eficiente energetic, 
cu durată de viață îndelungată și ce nu necesită 
mentenanță iluminează optim partea din spate a 
compartimentului frigorific, de jos în sus, și furni-
zează un concept de iluminare omogenă, de cali-
tate superioară. 

Modelele BluPerformance au tehnologia de refrigerare integrată compact în baza aparatului, minimizând nivelul de 
zgomotul și economisind spațiu. Se obține astfel performanță maximă, în strânsă legătură cu o capacitate netă mai 
mare și o eficiență energetică superioară. 
1. Cablu de alimentare separat  2. Distanțier funcțional pentru a menține distanța minimă până la perete și pentru       
    a permite conectarea la priză  3. Compresor VCC  4. Ventilator în baza aparatului, cu amortizor acustic   
5. Condensator  6. Scurgere pentru apa de la decongelare
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Combine frigorifice cu BioFresh și NoFrost

Control
 · Display LCD pe ușă controlat prin cur-
sor, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine 
cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport 
ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Coloană cu iluminare LED pe ambele 
laterale

 · BioFresh-Plus
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, 
din care 2 ajustabile de la HydroSafe 
la DrySafe

 

Compartiment congelator 4
 · 4 sertare, VarioSpace
 · IceMaker cu conexiune fixă de 3/4” 
la apă

 · Producție cuburi de gheață în 24 h: 
1,0 kg

 · Rezervor cuburi de gheață: 1,5 kg
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
34 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 14 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim de inox cu sistem de des-
chidere integrat 

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 04, 06, 17, 18

Control
 · Display LCD în ușă, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine 
cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport 
ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Iluminare LED în tavan
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, 
din care 2 ajustabile de la HydroSafe la 
DrySafe

 
 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
30 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 14 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de deschi-
dere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06

1  Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1.5 cm la aparatele din gama BluPerformance).  
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 305 / 0,835 kWh ¹
Capacitate netă totală: 421 l (Frigider: 306 l inclusiv compartimentul BioFresh: 107 l / 
            Compartimentul congelator: 115 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: bej/bej
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 202 / 75 / 63 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 304 / 0,832 kWh ¹
Capacitate netă totală: 411 l (Frigider: 299 l inclusiv compartimentul BioFresh: 99 l / 
           Compartimentul congelator: 112 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel/inox
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 202 / 75 / 63 ¹
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Control
 · Display TFT color 7” integrat în ușă, 
comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling cu filtru cu carbon activ 
FreshAir

 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu 
suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Iluminare LED în tavan cu reglare inten-
sitate lumină

 · Iluminare LED compartiment BioFresh
 · Iluminare LED pe peretele din spate
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice,  
din care 2 ajustabile de la HydroSafe 
la DrySafe 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, din care 2 pe role, 
VarioSpace

 · Tavă cuburi de gheață
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
24 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată

 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de des-
chidere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschi-
dere

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Control
 · Display TFT color 7” integrat în ușă, 
comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling cu filtru cu carbon activ 
FreshAir

 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu 
suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Iluminare LED în tavan cu reglare inten-
sitate lumină

 · Iluminare LED compartiment BioFresh
 · Iluminare LED pe peretele din spate
 · 2 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic,  
din care 2 ajustabile de la HydroSafe 
la DrySafe 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, din care 2 pe role, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
24 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată

 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design 
 · Mâner de aluminiu cu sistem de deschi-
dere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschidere

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Capacitate netă totală: 344 l (Frigider: 243 l inclusiv compartimentul BioFresh: 97 l / 
            Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel/BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Capacitate netă totală: 344 l (Frigider: 243 l inclusiv compartimentul BioFresh: 97 l / 
            Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel/inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201 / 60 / 66,5 ¹
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Combine frigorifice cu BioFresh și NoFrost

Control
 · Display TFT color de 2.4” în spatele ușii, 
comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling cu filtru cu carbon activ 
FreshAir

 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu 
suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Iluminare LED în tavan cu reglare inten-
sitate lumină

 · Iluminare LED compartiment BioFresh
 · Iluminare LED pe peretele din spate
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, 
din care 2 ajustabile de la HydroSafe 
la DrySafe 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, din care 2 pe role, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
24 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · GlassEdition
 · Mânere încastrate
 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschi-
dere

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Mecanismul integrat SoftSystem amortizează în-
chiderea ușii chiar și atunci când rafturile ușii sunt 
pline; asigură o închidere delicată și previne căde-
rea sticlelor sau alimentelor de pe ușă. Ușa se în-
chide automat de la un unghi de aproximativ 45°.  

Sistemul de înaltă performanță PowerCooling 
asigură o răcire rapidă a noilor produse depozi-
tate și menține temperatura constantă în interiorul 
aparatului. Filtrul FreshAir cu cărbune activ, ce 
este integrat în ventilator, purifică aerul care cir-
culă și absoarbe cu rapiditate mirosurile prezen-
te. O funcție convenabilă de reminder pe panoul 
de control indică momentul când este necesară 
o schimbare de filtru.

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Capacitate netă totală: 344 l (Frigider: 243 l inclusiv compartimentul BioFresh: 97 l / 
            Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Front sticlă albă/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201 / 60 / 68,5 ¹

Culoare/opțiuni material 

CBNPgb 4855 neagru cu front de sticlă
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Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spate-
le ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling cu filtru cu carbon activ 
FreshAir

 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu 
suport pentru sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Iluminare LED în tavan
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, 
din care 1 ajustabil de la HydroSafe la 
DrySafe 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
24 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de deschi-
dere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschidere
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spate-
le ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling cu filtru cu carbon activ 
FreshAir

 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu 
suport pentru sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Iluminare LED în tavan
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, 
din care 1 ajustabil de la HydroSafe la 
DrySafe 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
24 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
 · Accesorii de sticlă securizată

 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de deschi-
dere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschidere
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

1 Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm.
 Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Capacitate netă totală: 343 l (Frigider: 242 l inclusiv compartimentul BioFresh: 94 l /
             Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel/BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Capacitate netă totală: 343 l (Frigider: 242 l inclusiv compartimentul BioFresh: 94 l /
            Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel/inox
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Culoare/opțiuni material

CBN 4815 în alb
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Combine frigorifice cu BioFresh și SmartFrost

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling cu filtru cu carbon activ 
FreshAir

 · Raft de depozitare Comfort GlassLine 
cu suport pentru sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Iluminare LED în tavan
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, 
din care 1 ajustabil de la HydroSafe la 
DrySafe 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
33 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
13 kg

 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de des-
chidere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschi-
dere

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling cu filtru cu carbon activ 
FreshAir

 · Raft de depozitare Comfort GlassLine 
cu suport pentru sticle, Suport ouă

 · 3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Iluminare LED în tavan
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, 
din care 1 ajustabil de la HydroSafe la 
DrySafe

 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
33 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
13 kg

 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de des-
chidere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschi-
dere

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

1 Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm.
 Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 183 / 0,499 kWh ¹
Capacitate netă totală: 357 l (Frigider: 242 l inclusiv compartimentul BioFresh: 94 l / 
            Compartimentul congelator: 115 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 175 / 0,478 kWh ¹
Capacitate netă totală: 319 l (Frigider: 204 l inclusiv compartimentul BioFresh: 94 l / 
            Compartimentul congelator: 115 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Culoare/opțiuni material

CB 4815 în alb
Culoare/opțiuni material

CB 4315 în alb
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Combine frigorifice cu BioCool și NoFrost

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 174 / 0,474 kWh ¹
Capacitate netă totală: 361 l (Frigider: 260 l / Compartimentul congelator: 101 l)

Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling cu filtru cu carbon activ 
FreshAir

 · Raft de depozitare Comfort GlassLine 
cu suport pentru sticle, Suport ouă

 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED în tavan
 · 1 BioCool-Box, pe role 
 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
24 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
16 kg

 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de des-
chidere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschi-
dere

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 174 / 0,474 kWh ¹
Capacitate netă totală: 361 l (Frigider: 260 l / Compartimentul congelator: 101 l)

Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling cu filtru cu carbon activ 
FreshAir

 · Raft de depozitare Comfort GlassLine 
cu suport pentru sticle, Suport ouă

 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED în tavan
 · 1 BioCool-Box, pe role
 
 
 
 
 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
24 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
16 kg

 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de des-
chidere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschi-
dere

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21
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Combine frigorifice cu NoFrost

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine 
cu suport pentru sticle, Suport ouă

 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED în tavan
 · 2 sertare pentru fructe și legume pe 
role

 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
18 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
11 kg

 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de des-
chidere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine 
cu suport pentru sticle, Suport ouă

 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED în tavan
 · 2 sertare pentru fructe și legume pe 
role 

 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
18 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
11 kg

 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de des-
chidere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07

1   Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm.
 Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Capacitate netă totală: 356 l (Frigider: 269 l / Compartimentul congelator: 87 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Capacitate netă totală: 356 l (Frigider: 269 l / Compartimentul congelator: 87 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

20-101_OST_RO.indd   40 10.03.16   11:42

41

6060

CN 3515 
Comfort

CNbs 3915 
Comfort

40-41_OST_16.indd   41 12.02.16   08:59

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine 
cu suport pentru sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED în tavan
 · 2 sertare pentru fructe și legume pe 
role

 
 

Compartiment congelator 4
 · 4 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
18 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
11 kg

 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de des-
chidere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine 
cu suport pentru sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED în tavan
 · 2 sertare pentru fructe și legume pe 
role

 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
18 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
11 kg

 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de des-
chidere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 263 / 0,718 kWh ¹
Capacitate netă totală: 340 l (Frigider: 221 l / Compartimentul congelator: 119 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel / BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 237 / 0,648 kWh ¹
Capacitate netă totală: 308 l (Frigider: 221 l / Compartimentul congelator: 87 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Culoare/opțiuni material 

CNef 3915 cu Front inox

CN 3915 în alb

Culoare/opțiuni material 

CNef 3515 cu Front inox
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Combine frigorifice cu SmartFrost

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine 
cu suport pentru sticle, Suport ouă

 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED în tavan
 · 2 sertare pentru fructe și legume 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
29 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
12 kg

 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere 
integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de timp

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment frigider
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu 
suport pentru sticle, Suport ouă

 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED în tavan
 · 2 sertare pentru fructe și legume 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
28 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 7 kg
 · Accesorii de sticlă securizată

 
 
 
 

Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de des-
chidere integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07

1   Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm.
 Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Capacitate netă totală: 312 l (Frigider: 224 l / Compartimentul congelator: 88 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 229 / 0,627 kWh ¹
Capacitate netă totală: 358 l (Frigider: 270 l / Compartimentul congelator: 88 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Culoare/opțiuni material 

Cef 3825 cu Front inox

Culoare/opțiuni material 

CU 4015 în alb
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Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de timp

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment frigider
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu 
suport pentru sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED în tavan
 · 2 sertare pentru fructe și legume 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
30 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 7 kg
 · Accesorii de sticlă securizată
 
 

Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere 
integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07

Control
 · Display TFT monocrom de 2.4” în spa-
tele ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată (restricțio-
nată de timp)

 · Funcție SuperFrost automată, controlată 
în funcție de timp

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment frigider
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine 
cu suport pentru sticle, Suport ouă

 · 3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED în tavan
 · 2 sertare pentru fructe și legume 

Compartiment congelator 4
 · 2 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
23 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
 · Accesorii de sticlă securizată

 
 
 
 

Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere 
integrat

 · Montaj versatil datorită ventilației 
frontale

 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 216 / 0,590 kWh ¹
Capacitate netă totală: 310 l (Frigider: 222 l / Compartimentul congelator: 88 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 196 / 0,535 kWh ¹
Capacitate netă totală: 277 l (Frigider: 222 l / Compartimentul congelator: 55 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 162,3 / 60,0 / 62,5 ¹

Culoare/opțiuni material

CUef 2915 cu Front inox

Culoare/opțiuni material 

CUef 3515 cu Front inox
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Combine frigorifice cu SmartFrost

Control
 · Control mecanic în interior, control mecanic
 · Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru 
sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED
 · 2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 27 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
 · Accesorii de sticlă securizată

Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile

Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06

Control
 · Control mecanic în interior, control mecanic
 · Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru 
sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED
 · 2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 27 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
 · Accesorii de sticlă securizată

Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile

Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06

Control
 · Control mecanic în interior, control mecanic
 · Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru 
sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED
 · 2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 27 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
 · Accesorii de sticlă securizată

Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile

Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06

1   Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm.
 Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Capacitate netă totală: 294 l (Frigider: 210 l / 
  Compartimentul congelator: 84 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: AvocadoGreen / AvocadoGreen
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 181,2 / 55 / 63 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Capacitate netă totală: 294 l (Frigider: 210 l / 
  Compartimentul congelator: 84 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: FireRed / FireRed
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 181,2 / 55 / 63 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Capacitate netă totală: 294 l (Frigider: 210 l /  
  Compartimentul congelator: 84 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: WaterBlue / WaterBlue
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 181,2 / 55 / 63 ¹
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Control
 · Control mecanic în interior, control mecanic
 · Funcție CoolPlus
 
Compartiment frigider
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru 
sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED
 · 2 sertare pentru fructe și legume
 
Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 27 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim de inox cu sistem de deschidere integrat 
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06

Control
 · Control mecanic în interior, control mecanic
 · Funcție CoolPlus
 
Compartiment frigider
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru 
sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED
 · 2 sertare pentru fructe și legume
 
Compartiment congelator 4
 · 2 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 25 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim de inox cu sistem de deschidere integrat 
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06

Control
 · Control mecanic în interior, control mecanic
 · Funcție CoolPlus
 
Compartiment frigider
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru 
sticle, Suport ouă

 · 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Iluminare LED
 · 2 sertare pentru fructe și legume
 
Compartiment congelator 4
 · 2 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 25 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim de inox cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Capacitate netă totală: 294 l (Frigider: 210 l / 
  Compartimentul congelator: 84 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 181,2 / 55 / 63 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 191 / 0,523 kWh ¹
Capacitate netă totală: 263 l (Frigider: 210 l /  
  Compartimentul congelator: 53 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 161,2 / 55 / 63 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 176 / 0,481 kWh ¹
Capacitate netă totală: 208 l (Frigider: 155 l /  
  Compartimentul congelator: 53 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: silver / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 137,2 / 55 / 63 ¹

Culoare/opțiuni material 

CU 3311 în alb

Culoare/opțiuni material 

CU 2811 în alb

Culoare/opțiuni material 

CU 2311 în alb
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Frigidere
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Sertarele etanșe BioFresh garantează clima perfectă pentru o prospeţime extrem de lungă. La o temperatură cu puţin 
peste 0°C și la o umiditate ideală, fructele și legumele, carnea, peștele și produsele lactate își păstrează vitaminele să-
nătoase, aromele delicate și aspectul apetisant pentru o perioadă mai îndelungată decât în frigiderele tradiţionale.
Sertarele BioFresh sunt montate pe șine telescopice, ceea ce înseamnă că sunt integrate aproape perfect în compar-
timentul interior. Ele pot fi extrase complet chiar și la un unghi de deschidere a ușii de 90°. 

Frigidere

Calitate în fiecare detaliu 

Iluminarea LED de pe peretele din spate este 
integrată în secțiunea din spate a plăcii despărți-
toare orizontale. LED-urile eficiente energetic, 
cu durată de viață îndelungată și nu necesită 
mentenanță. Iluminează optim partea din spate a 
compartimentului frigider, de jos în sus, și furni-
zează un concept de iluminare omogenă, de cali-
tate superioară.

O canelură în interiorul ușii permite inserarea  
facilă, înlocuirea și curățarea garniturii. Aceasta 
are proprietăți anti-bacteriene speciale, pentru a 
preveni dezvoltarea micro-organismelor, facilitând 
astfel o igienă perfectă ce ajută la depozitarea ali-
mentelor dumneavoastră în siguranță. Garnitura 
este proiectată să se potrivească cu ușa aparatu-
lui sau culoarea acestuia.
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Sistemul de înaltă performanță PowerCooling 
asigură o răcire rapidă a noilor produse depozi-
tate și menține temperatura constantă în interiorul 
aparatului. Filtrul FreshAir cu cărbune activ, ce 
este integrat în ventilator, purifică aerul care cir-
culă și absoarbe cu rapiditate mirosurile prezen-
te. O funcție convenabilă de reminder pe panoul 
de control indică momentul când este necesară 
o schimbare de filtru.

Fiabilă și eficientă energetic: LED-urile durabile 
asigură o iluminare perfectă a interiorului. 
LED-urile emit o cantitate minimă de căldură, 
ceea ce asigură întotdeauna o depozitare optimă 
a alimentelor proaspete. Designul sofisticat al 
sistemului de iluminare integrat asigură o utilizare 
maximă a spațiului din interior (nu afectează ca-
pacitatea netă a aparatului). 

Mecanismul integrat SoftSystem amortizează 
închiderea ușii chiar și atunci când rafturile ușii 
sunt pline; asigură o închidere delicată și previne 
căderea sticlelor sau alimentelor de pe ușă. 
Ușa se închide automat de la un unghi de 
aproximativ 45°.  

Display TFT color de 2.4” tactil în spatele ușii: 
Display-ul color tactil de rezoluție înaltă și contrast 
ridicat este integrat în ușă și permite setarea intui-
tivă a temperaturii. 
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Frigidere cu BioFresh

Control
 · Display TFT color de 2.4” în spatele ușii, 
comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentul frigider

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling cu filtru cu carbon activ 
FreshAir

 · Raft de depozitare Premium GlassLine 
cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport 
ouă

 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Coloană cu iluminare LED pe ambele 
laterale

 · Iluminare LED compartiment BioFresh
 · Iluminare LED pe peretele din spate
 · 3 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
din care 2 ajustabile de la HydroSafe 
la DrySafe

 

Compartiment congelator 4
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
12 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner încastrat cu sistem de deschide-
re integrat

 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschi-
dere

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 02, 06, 10, 19, 20, 21

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 90 / 0,244 kWh ¹
Capacitate netă totală: 367 l (Frigider: 367 l inclusiv compartimentul BioFresh: 133 l)

Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel / BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Control
 · Display TFT color de 2.4” în spatele 
ușii, comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentul frigider

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling cu filtru cu carbon activ 
FreshAir

 · Raft de depozitare Premium GlassLine 
cu suport pentru sticle, VarioBox, 
Suport ouă

 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · VarioSafe
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Iluminare LED în tavan cu reglare 
intensitate lumină

 · Iluminare LED compartiment BioFresh
 · Iluminare LED pe peretele din spate
 · 3 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
din care 2 ajustabile de la HydroSafe 
la DrySafe

 

Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner slim de inox cu sistem de des-
chidere integrat 

 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 
role de transport în spate

 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschi-
dere

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 02, 10, 19, 20, 21

1  Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. 
 Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Capacitate netă totală: 338 l (Frigider: 314 l inclusiv compartimentul BioFresh: 133 l / 
            Compartimentul congelator: 24 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Front sticlă albă/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 185 / 60 / 68,5 ¹
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Frigidere cu BioFresh

Ercanul tactil de rezoluție înaltă și contrast ridicat 
este integrat în spatele ușii și permite setarea intu-
itivă a temperaturii. 
Fără mentenanță și eficient energetic: LED-urile 
cu o durată de viață îndelungată asigură o ilumi-
nare perfectă a interiorului. LED-urile emit foar-
te puțină căldură, lucru ce facilitează o depozitare 
optimă a alimentelor dumneavoastră.

Depozitate la o temperatură situată puțin peste 0°C 
și în condiții de umiditate ideală, legumele și fructele, 
carnea, peștele și produsele lactate își păstrează 
pentru o perioadă mai îndelungată decât frigiderele 
tradiționale conținutul de vitamine, aromele delica-
te și aspectul apetisant. Compartimentul DrySafe, 
cu umiditatea sa redusă este ideal pentru păstrarea 
preparatelor din carne, pește și a lactatelor.

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 77 / 0,210 kWh ¹
Capacitate netă totală: 194 l

Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 125 / 60 / 66,5 ¹

Control
 · Display TFT color de 2.4” în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: vizuală și acustică

 
Compartimente frigider și BioFresh
 · Iluminare LED
 · 5 Sertare BioFresh, ajustabile de la HydroSafe la DrySafe
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschidere 

Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 20, 21
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Congelatoare

20-101_OST_RO.indd   53 10.03.16   11:42



54

52-57_OST_16.indd   54 08.03.16   12:01

Congelatoarele Liebherr oferă confort maxim, prin varietatea tehnologiilor disponibile:  
NoFrost, SmartFrost sau StopFrost. Indiferent de cerințe, Liebherr vine cu aparatul 
potrivit nevoilor tale; poți alege dintr-o gamă largă de congelatoare verticale, congela-
toare la înălțimea mesei sau lăzi frigorifice disponibile într-o varietate de dimensiuni. 

Congelatoarele Liebherr: 
prezentare generală

Tehnologia NoFrost asigură performanțe de nivel profesional care garantează prospeți-
mea îndelungată. Alimentele sunt congelate prin intermediul aerului rece de circulație, iar 
umiditatea este evacuată, astfel spațiul de congelare este întotdeauna fără gheață și ali-
mentele nu se acoperă cu brumă. Cu NoFrost nu mai este necesară decongelarea. 

Datorită tehnologiei SmartFrost formarea gheţii este redusă. Acest lucru face ca decon-
gelarea să nu mai fie necesară decât foarte rar. Pereţii interiori ai congelatorului sunt foarte 
netezi și de aceea ușor de curăţat. Sertarele congelatorului precum și rafturile de sticlă se 
pot dezasambla foarte ușor. 

Sistemul inovator StopFrost oferă avantaje unice precum reducerea formării gheții pe 
alimente, astfel decongelarea fiind necesară mult mai rar. În plus, sistemul StopFrost îm-
piedică formarea de subpresiune prin deschiderea și închiderea capacului lăzii. Capacul 
lăzii poate fi deschis foarte ușor.
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Congelatoare

Congelator Lăzi frigorifice
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Congelatoare

Tehnologia NoFrost de la Liebherr asigură per-
formanțe de nivel profesional care garantează 
prospețimea de durată. Alimentele sunt congelate 
prin intermediul aerului rece de circulație, iar umi-
ditatea este evacuată, astfel spațiul de congelare 
este întotdeauna fără gheață și alimentele nu se 
acoperă cu brumă. Cu NoFrost nu mai este ne-
cesară decongelarea.

Display TFT color de 2.4” tactil în spatele ușii: 
Display-ul color tactil de rezoluție înaltă și contrast 
ridicat este integrat în ușă și permite setarea intui-
tivă a temperaturii. 

LED-uri eficiente energetic, puternice, cu du-
rată de viață îndelungată și prietenoase cu me-
diul sunt integrate în partea inferioară a ușii de la 
compartimentul frigider, pentru a ilumina serta-
rele congelatorului, când acestea sunt deschise. 
Când se deschid ușile, se aprinde lumina LED, 
accentuând aspectul sofisticat al frigiderului.

În comparație cu alte congelatoare statice, prin 
tehnologia SmartFrost de la Liebherr, alimentele 
se congelează mai repede și se reduce formarea 
de gheață, astfel decongelarea devine mai simplă 
și mai rapidă. De asemenea, asigură o depozita-
re mai flexibilă cu capacitate mai mare și consum 
îmbunătățit de energie în vederea unei cheltuieli 
de exploatare mai reduse.

Calitate în fiecare detaliu 
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Toate sertarele congelatoarelor BluPerformance sunt amplasate pe role, pentru o accesare practică a alimentelor, cu 
un minim de efort, chiar și atunci când sertarele sunt pline. Ca să scoateți sau să depozitați cu ușurință alimentele, 
sertarul de sus se înclină puțin în jos când este deschis - o caracteristică de ajutor la aparatele înalte. Poziția și mări-
mea sertarului de jos îl face ideal pentru depozitarea înghețatei, verdețurilor sau altor obiecte mici. Iluminarea din com-
partimentul congelator este integrată compact în panoul electronic. FrostSafe contribuie la o depozitare perfectă – 
sertarele sunt închise complet și sunt mai adânci, pentru a diminua eliberarea aerului rece  când ușa aparatului este 
deschisă, asigurând astfel o răcire optimă a alimentelor. 

Indicatorul de stare este integrat discret în ușa aparatului, ceea ce permite o evaluare rapidă și facilă a stării aparatu-
lui, chiar și dacă ușa este închisă. O lumină albastră indică o funcționare corectă a aparatului. În orice alt caz emite o 
lumină roșie intermitentă și un semnal acustic. Când ușa este deschisă, indicatorul de stare se dezactivează, și ilumi-
narea LED din interior pornește, pentru a ilumina optim sertarele, chiar dacă sunt deschise sau închise. În momentul în 
care ușa se închide, indicatorul de stare se activează din nou. 
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Congelatoare cu NoFrost

Control
 · Display MagicEye în față, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartiment congelator 4
 · 8 sertare, din care 6 pe șine telescopice, VarioSpace
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 34 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 26 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 05, 06

Control
 · Display MagicEye în față, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică

 
Compartiment congelator 4
 · 7 sertare, din care 5 pe șine telescopice, VarioSpace
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 34 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 24 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale reversibile

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 05, 06

1 Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1.5 cm la aparatele din gama BluPerformance).
    Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 195 / 0,534 kWh ¹
Capacitate netă totală: 345 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 194,7 / 69,7 / 75 ¹

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 179 / 0,488 kWh ¹
Capacitate netă totală: 299 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 175,1 / 69,7 / 75 ¹
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Control
 · Display TFT color de 2.4” în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment congelator 4
 · 8 sertare, din care 7 pe role, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Iluminare LED   · Indicator de status
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici   · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere integrat 
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschidere
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 05, 06, 07, 21

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display grafic al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartiment congelator 4
 · 8 sertare, VarioSpace
 · Tavă pentru verdețuri și fructe de pădure
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 20 kg
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale reversibile

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 05, 06, 07

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 168 / 0,460 kWh ¹
Capacitate netă totală: 270 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 245 / 0,670 kWh ¹
Capacitate netă totală: 257 l
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 184,1 / 60 / 63 ¹

Culoare/opțiuni material 

GNPef 3013 cu Front inox
Culoare/opțiuni material 

GNP 4355 în alb
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Congelatoare cu NoFrost

1 Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1.5 cm la aparatele din gama BluPerformance).
 Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 155 / 0,422 kWh ¹
Capacitate netă totală: 232 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 165 / 60 / 66,5 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 225 / 0,616 kWh ¹
Capacitate netă totală: 221 l
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 164,4 / 60 / 63 ¹

Control
 · Display TFT color de 2.4” în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: vizuală și acustică
 
Compartiment congelator 4
 · 7 sertare, din care 6 pe role, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Iluminare LED
 · Indicator de status
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 17 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate și în față
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschidere
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 05, 06, 07, 21

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display grafic al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică

 
Compartiment congelator 4
 · 7 sertare, VarioSpace
 · Tavă pentru verdețuri și fructe de pădure
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
 · Accesorii de sticlă securizată

 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 05, 06, 07
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Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 206 / 0,563 kWh ¹
Capacitate netă totală: 185 l
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 144,7 / 60 / 63 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 206 / 0,563 kWh ¹
Capacitate netă totală: 185 l
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / inox
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 144,7 / 60 / 63 ¹

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display grafic al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartiment congelator 4
 · 6 sertare, VarioSpace
 · Tavă pentru verdețuri și fructe de pădure
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 05, 06, 07

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display grafic al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică

 
Compartiment congelator 4
 · 6 sertare, VarioSpace
 · Tavă pentru verdețuri și fructe de pădure
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
 · Accesorii de sticlă securizată

 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 05, 06, 07
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Congelatoare cu SmartFrost

1   Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm.
 Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display grafic al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 
Compartiment congelator 4
 · 7 sertare, VarioSpace
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 28 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 22 kg
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 06, 07

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display grafic al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 
Compartiment congelator 4
 · 6 sertare,  VarioSpace
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 26 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 22 kg
 · Accesorii de sticlă securizată

 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingLine-Design
 · Mâner slim cu sistem de deschidere integrat
 · Montaj versatil datorită ventilației frontale
 · Mânere de transport în spate
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 06, 07

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 206 / 0,562 kWh ¹
Capacitate netă totală: 224 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 164,4 / 60 / 63,2 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 191 / 0,522 kWh ¹
Capacitate netă totală: 190 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 144,7 / 60 / 63,2 ¹
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Control
 · Display MagicEye în față
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție 
de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și 
acustic

 
Compartiment congelator 4
 · 4 sertare, VarioSpace
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingDesign
 · Mâner ergonomic slim
 · Montaj compatibil sub blatul de lucru datorită 
ventilației frontale (ventilație prin grilajul din blat) și 
blatului detașabil

 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 06

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție 
de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și 
acustic

 
Compartiment congelator 4
 · 4 sertare, VarioSpace
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 23 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingDesign
 · Mâner ergonomic slim
 · Montaj compatibil sub blatul de lucru datorită ventila-
ției frontale (ventilație prin grilajul din blat) și blatului 
detașabil

 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 06

Congelatoare tip masă cu SmartFrost

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de 
cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 
Compartiment congelator 4
 · 4 sertare, VarioSpace
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 23 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingDesign
 · Mâner ergonomic slim
 · Montaj compatibil sub blatul de lucru datorită ventilației 
frontale (ventilație prin grilajul din blat) și blatului 
detașabil

 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 06

Clasă eficiență energetică: s ¹
Consum energetic pe an/24 h: 100 / 0,273 kWh ¹
Capacitate netă totală: 103 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Capacitate netă totală: 103 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an/24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Capacitate netă totală: 103 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Culoare/opțiuni material 

GPesf 1476 cu Front inox
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Lăzi frigorifice

Sistemul de iluminat integrat în capacul lăzii asi-
gură iluminarea optimă și permite inventarierea 
simplă a alimentelor congelate.
Condensatorul pentru producerea frigului este
fixat în spumă, în pereţii exteriori. Astfel, aparatul 
lucrează fără vibraţii și este mai silenţios. Pe car-
casă nu se formează condens și pereţii exteriori 
netezi sunt mai ușor de curăţat.

Pentru o vedere de ansamblu, funcțiile de coman-
dă și control de la lăzile frigorifice din gama Pre-
mium sunt practic integrate în noul mâner ergo-
nomic. Display-ul digital MagicEye indică valoarea 
exactă a temperaturii din compartimentul conge-
lator. Cu sistemul automat SuperFrost, alimentele 
sunt congelate rapid conservând vitaminele. Imedi-
at ce procesul de congelare se încheie, funcţia au-
tomată SuperFrost se dezactivează și aparatul intră 
în modul de funcţionare normal (GTP 2356).

Sistemul inovator StopFrost oferă avantaje unice precum reducerea formării gheții pe alimente, astfel decongelarea 
fiind necesară mult mai rar. În plus, sistemul StopFrost împiedică formarea de subpresiune prin deschiderea și închi-
derea capacului lăzii. Capacul lăzii poate fi deschis foarte ușor.

Calitate în fiecare detaliu 
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Control
 · Comenzi electronice în mânerul lăzii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție 
de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual
 
Compartiment congelator 4
 · Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor 
de curățat integrat în spumă 

 · Iluminare
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 70 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 28 kg
 · Scurgere pentru dezghețare
 · Tavă congelator detașabilă - poate fi folosită ca 
tavă de scurgere

 · 2 Coșuri suspendate incluse, 8 adaptabile
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingDesign
 · Mâner ergonomic pentru ladă frigorifică
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 06, 07, 08, 09

Control
 · Comenzi electronice în mânerul lăzii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție 
de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual
 
Compartiment congelator 4
 · Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor 
de curățat integrat în spumă 

 · Iluminare
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 65 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 27 kg
 · Scurgere pentru dezghețare
 · Tavă congelator detașabilă - poate fi folosită ca 
tavă de scurgere

 · 2 Coșuri suspendate incluse, 5 adaptabile
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingDesign
 · Mâner ergonomic pentru ladă frigorifică

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 06, 07, 08, 09

Control
 · Display MagicEye în mânerul ușii
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție 
de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și 
acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartiment congelator 4
 · Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de 
curățat integrat în spumă 

 · Iluminare
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 110 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 23 kg
 · Scurgere pentru dezghețare
 · Tavă congelator detașabilă - poate fi folosită ca tavă 
de scurgere

 · 3 Coșuri suspendate incluse, 7 adaptabile
 
Avantajele caracteristicilor
 · SwingDesign
 · Mâner ergonomic pentru ladă frigorifică
 · Încuietoare
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 07, 08

Clasă eficiență energetică: s
Consum energetic pe an/24 h: 117 / 0,318 kWh
Capacitate netă totală: 200 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 91,7 / 112,9 / 75,8

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 209 / 0,570 kWh
Capacitate netă totală: 284 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 91,7 / 99,5 / 75,8

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 225 / 0,614 kWh
Capacitate netă totală: 324 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Ușă/pereți laterali: alb/alb
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a): 91,7 / 112,9 / 75,8
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Aparate încorporabile    

20-101_OST_RO.indd   67 10.03.16   11:43



 

68

IK 3510

UIK 1620

68-69_OST_16.indd   68 08.03.16   12:07

1   Aparate încorporabile în mobile de bucătărie care au înălțime egală cu
 înălițimea încăperii. Ventilare frontală prin plintă. Ventilare prin fantele de  
 ventilare de sus. 

2   Aparate încorporabile în mobila de bucătărie care au înălțime diferită de
 înălțimea încăperii. Ventilare frontală prin plintă. Ventilare prin peretele
 posterior al mobilei de bucătărie. 

3   Aparate încorporabile cu ventilare frontală.

4   Aparate amplasabile sub blatul de lucru cu ventilare prin plintă.
 Ventilare prin fantele de ventilare de sus. 

5   Aparate amplasabile sub blatul de lucru cu ventilare frontală. 

Vă rugăm să țineți cont:  Toate fantele de ventilare trebuie să aibă o suprafață 
minimă de 200 cm² 

1   2  3  4  5  

Aparate încorporabile, amplasabile sub blatul de lucru

Ventilarea la aparatele încorporabile și la cele
amplasabile sub blatul de lucru

Iată cum găsiţi aparatul ideal pentru încorporare 

Aparate încorporabile

Aparatele pot fi montate fără probleme în spatele ușii mobilei de bucătărie, fiind 
astfel integrate perfect în bucătărie. Prin încorporarea aparatului, se creează optic 
un front unitar al mobilei de bucătărie. Atenție la tehnica de montare a ușii mobilei: 

Tehnica ușii antrenate/glisante 
Ușa mobilei este fixată direct pe dulapul 
înalt, fiind legată de ușa aparatului prin 
intermediul unor șine de glisare. La des-
chidere și la închidere, ușa mobilei gli-
sează de-a lungul șinei. 

Montajul fix al ușii
Ușa aparatului se leagă stabil de ușa 
mobilierului prin fixarea directă a ușii 
mobilei de ușa aparatului. 

Prin posibilitatea integrării aparatului de răcire și congelare în spatele unei uși de 
mobilier, se oferă o imagine optică unitară a bucătăriei. Prin montajul cu ușa fixă, 
ușa aparatului și ușa mobilierului sunt fixate între ele. Ambele sensuri ale ventilați-
ei se realizează prin soclul aparatului, astfel încât în blatul de lucru nu sunt nece-
sare fante de aerisire. Soclul facilitează adaptarea la mobila de bucătărie atât în 
înălțime cât și în adâncime. 

Montarea cu ușă fixă
Ușa mobilierului și ușa aparatului sunt montate fix una de cealaltă, ușa mobilieru-
lui fiind fixată direct pe ușa aparatului. 
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  Dimensiunile nişei

          

 Centru de prospețime încorporabil  ECBN 6256	 70	 •	

  ECBN 6156	 71	 •	 	

     

 Aparate Side-by-Side încorporabile SBS 70I4 72	 •	

  

 Combine frigorifice cu BioFresh încorporabile ICBN 3366 74	 	 •	 	

  ICBN 3356 74	 •	

  ICBN 3314 75	 •	 	 	

  ICBP 3256 75	 •	 	 	 	 	 	

 

 Frigidere cu BioFresh încorporabile IKBP 3550 76	 •	   
  IKB 3550 76	 •	

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

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

 Centre de depozitare cu Biofresh încorporabile IKBV 3254 80	 •	

 

 Combine frigorifice încorporabile ICN 3366 81	 •	

  ICN 3356 81	 •	   
  ICUNS 3314 82	 •	 	   
  ICUN 3314 82	 •	 	    
 
 Frigidere încorporabile IK 3514 83	 •	 	 	 	 	

  IK 3510 83	 •	 	 	 	   
 
 Aparate încorporabile, amplasabile sub blatul UIK 1620 84	 	 	 	 	 •	

 de lucru frigidere UIK 1424 84	 	 	 	 	 •	

  

 Aparate încorporabile, amplasabile sub blatul UIG 1323  85     • 
   de lucru congelatoare

 Vitrine de vinuri încorporabile cu ușă de sticlă UWT 1682  96                   •
  UWTes 1672 97                   •

 Vitrine de depozitare climatizată a vinurilor WTEes 2053 96    •	 	 	 	

   încorporabile

 Vitrine de temperare a vinurilor GrandCru WKEes 553 97                                                            • 

  WKEgb 582 97                                                           •
  WKEgw 582 97                                                            •

  

 Aparate încorporabile  pagina       

20-101_OST_RO.indd   69 10.03.16   11:43



70

ECBN 6256 
PremiumPlus

91203

70-71_OST_16.indd   70 12.02.16   09:34

Centru de prospeţime încorporabil

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 322 / 0,881 kWh
Capacitate netă totală: 471 l (Frigider: 357 l  / inclusiv compartimentul BioFresh: 68 l / Compartiment congelator 114 l)
Nivel zgomot: 43 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 203,2 / 91,5 / min. 62,5

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, Suport ouă
 · 4 rafturi de depozitare GlassLine
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Coloană cu iluminare LED în tavan
 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 2 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 2 ajustabile de la HydroSafe la DrySafe
 
Compartiment congelator 4
 · 2 sertare, din care 2 pe șine telescopice sertare cu auto-închidere 
 · IceMaker cu conexiune fixă de 3/4” la apă
 · Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,3 kg
 · Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 51 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
 

Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale fixe stânga/fixe dreapta

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 03, 04, 06
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Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an/24 h: 410 / 1,121 kWh
Capacitate netă totală: 471 l (Frigider: 357 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 68 l / Compartiment congelator 114 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 203,2 / 91,5 / min. 62,5

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, Suport ouă
 · 4 rafturi de depozitare GlassLine
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Coloană cu iluminare LED în tavan
 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 2 ajustabile de la HydroSafe la DrySafe
 
Compartiment congelator 4
 · 2 sertare, din care 2 pe șine telescopice sertare cu auto-închidere 
 · IceMaker cu conexiune fixă de 3/4” la apă
 · Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,3 kg
 · Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 40 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
 
 

Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balama fixă în dreapta: Variantă -001
 · Balama fixă în stânga: Variantă -617

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 03, 04, 06
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Aparate Side-by-Side încorporabile
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73

SIGN 3566 
Premium

IKB 3550 
Premium

SBS 70I4

178

72-73_OST_16.indd   73 12.02.16   09:37

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 241 / 0,660 kWh
Capacitate netă totală: 209 l (Compartiment congelator: 209 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartiment congelator 4
 · 9 sertare, din care 5 pe șine telescopice
 · IceMaker cu conexiune fixă de 3/4” la apă
 · Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
 · Rezervor cuburi de gheață: 1,5 kg
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 16 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 04, 06, 07

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling  
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă
 · 7 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · VarioSafe
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Coloană cu iluminare LED pe ambele laterale
 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 3 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 2 ajustabile de la HydroSafe la DrySafe

 
Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 133 / 0,363 kWh
Capacitate netă totală: 301 l (Frigider: 301 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 90 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
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74

ICBN 3366 
Premium

ICBN 3356 
Premium

178178
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Combine frigorifice încorporabile cu BioFresh

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată 
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 232 / 0,634 kWh
Capacitate netă totală: 234 l (Frigider: 176 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 67 l /  
            Compartimentul congelator: 58 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 236 / 0,644 kWh
Capacitate netă totală: 238 l (Frigider: 176 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 67 l /  
             Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, 
comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine 
cu suport pentru sticle, VarioBox, 
Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Coloană cu iluminare LED pe ambele 
laterale

 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 2 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
din care 1 ajustabil de la HydroSafe la 
DrySafe

 

Compartiment congelator 4
 · 4 sertare, VarioSpace
 · IceMaker cu conexiune fixă de 3/4” 
la apă

 · Producție cuburi de gheață în 24 h: 
0,8 kg

 · Rezervor cuburi de gheață: 1,0 kg
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
18 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
10 kg

 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 04, 06, 07

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, 
comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine 
cu suport pentru sticle, VarioBox, 
Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Coloană cu iluminare LED pe ambele 
laterale

 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 2 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
din care 1 ajustabil de la HydroSafe 
la DrySafe

 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de 
avarii: 20 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
10 kg

 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată

 
Avantajele caracteristicilor 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 06, 07
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75

ICBN 3314 
Comfort

ICBP 3256 
Premium

178178

74-75_OST_16.indd   75 12.02.16   09:36

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 235 / 0,643 kWh
Capacitate netă totală: 237 l (Frigider: 175 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 67 l /  
            Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: s
Consum energetic pe an/24 h: 162 / 0,442 kWh
Capacitate netă totală: 261 l (Frigider: 204 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 67 l /  
            Compartimentul congelator: 57 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de timp

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine 
cu suport pentru sticle, Suport ouă

 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Iluminare LED
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, 
din care 1 ajustabil de la HydroSafe la 
DrySafe

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
20 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
10 kg

 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, 
comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine 
cu suport pentru sticle, VarioBox, 
Suport ouă

 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · VarioSafe
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare 
variată

 · Coloană cu iluminare LED pe ambele 
laterale

 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 2 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
din care 1 ajustabil de la HydroSafe 
la DrySafe

Compartiment congelator 4
 · 2 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
36 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
10 kg

 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată

 
Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01, 06, 07
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178178

IKBP 3550 
Premium

IKB 3554 
Premium
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Frigidere încorporabile cu BioFresh

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: s
Consum energetic pe an/24 h:  89 / 0,242 kWh
Capacitate netă totală: 301 l (Frigider: 301 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 90 l)

Nivel zgomot: 35 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h:  230 / 0,630 kWh
Capacitate netă totală: 284 l (Frigider: 257 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 90 l /  
            Compartimentul congelator: 27 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă
 · 7 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · VarioSafe
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Coloană cu iluminare LED pe ambele laterale
 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 3 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 2 ajustabile de la HydroSafe la DrySafe
 
Avantajele caracteristicilor 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă
 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · VarioSafe
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Coloană cu iluminare LED pe ambele laterale
 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 3 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 2 ajustabile de la HydroSafe la DrySafe

 
Compartiment congelator 4
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

 
Avantajele caracteristicilor 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01

Disponibil și ca: IKB 3550 

în A++ (133/0,363 kWh), 37 dB(A)
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77

158178

IKB 3510 
Comfort

IKBP 2954 
Premium
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Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h:  133 / 0,363 kWh
Capacitate netă totală: 301 l (Frigider: 301 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 90 l)

Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: s
Consum energetic pe an/24 h:  152 / 0,415 kWh
Capacitate netă totală: 254 l (Frigider: 226 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 60 l /  
            Compartimentul congelator: 28 l)
Nivel zgomot: 35 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 157,4-159 / 56-57 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, Suport ouă
 · 7 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Iluminare LED
 · 3 Sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 1 ajustabil de la HydroSafe la DrySafe
 
Avantajele caracteristicilor 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă
 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · VarioSafe
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Coloană cu iluminare LED pe ambele laterale
 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 2 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 1 ajustabil de la HydroSafe la DrySafe
 
Compartiment congelator 4
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

 
Avantajele caracteristicilor 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01
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140140

IKBP 2754 
Premium

IKBP 2750 
Premium
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Frigidere încorporabile cu BioFresh

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: s
Consum energetic pe an/24 h: 140 / 0,382 kWh
Capacitate netă totală: 216 l (Frigider: 196 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l /  
            inclusiv compartimentul congelator: 20 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: s
Consum energetic pe an/24 h: 83 / 0,226 kWh
Capacitate netă totală: 230 l (Frigider: 230 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l)

Nivel zgomot: 35 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă
 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · VarioSafe
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Coloană cu iluminare LED pe ambele laterale
 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 2 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 1 ajustabil de la HydroSafe la DrySafe
 
Compartiment congelator 4
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 15 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
 
Avantajele caracteristicilor 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă
 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · VarioSafe
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Coloană cu iluminare LED pe ambele laterale
 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 2 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 1 ajustabil de la HydroSafe la DrySafe

 
Avantajele caracteristicilor 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01
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79

122122

IKB 2350 
Premium

IKB 2354 
Premium
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Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 121 / 0,329 kWh
Capacitate netă totală: 196 l (Frigider: 196 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l)

Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 189 / 0,516 kWh
Capacitate netă totală: 181 l (Frigider: 165 l / inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l /  
            inclusiv compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă
 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Coloană cu iluminare LED pe ambele laterale
 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh
 · 2 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 1 ajustabil de la HydroSafe la DrySafe
 
Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, VarioBox, Suport ouă
 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · Coloană cu iluminare LED pe ambele laterale
 · Iluminare LED pentru sertare BioFresh 
 · 2 Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 1 ajustabil de la HydroSafe la DrySafe

 
Compartiment congelator 4
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 15 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
 
Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 01
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8080
IKBV 3254

IKBV 3254 
Premium

178
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Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat 
încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 204 / 0,558 kWh
Capacitate netă totală: 259 l (Frigider: 243 l / inclusiv compar-
timentul BioFresh: 67 l / inclusiv compartimentul congelator: 85 l / 

Compartiment congelator 16 l )

Nivel zgomot: 37 dB(A)   |   Clasa climatică: SN-ST
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a) 177,2-178,8/56-57/min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display digital al temperaturii pentru compartimentele 
frigider și pentru compartimentul special

 · Funcție SuperCool automată
 · Alarmă ușă: acustică  · Protecție copii 
Compartimente frigider și BioFresh
 · PowerCooling   · Iluminare LED
 · Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru 
sticle, VarioBox, Suport ouă

 · 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Suporturi pentru sticle cu utilizare variată
 · 2 Sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 1 ajus-
tabile de la HydroSafe la DrySafe 

Compartiment special
 · Sertar complet extractibil, cu SoftTelescopic
 · Compartiment special cu temperatură reglată indepen-
dent (între 6°C și 14°C)

 · Coș detașabil pentru sticle  
Compartiment congelator 4
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 12 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg 
Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile 

Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02

Centre de depozitare încorporabile cu Biofresh 
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Combine frigorifice încorporabile

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, 
comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Premium GlassLine 
cu suport pentru sticle, VarioBox, 
Suport ouă

 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Coloană cu iluminare LED în stânga
 · 1 sertar spațioase pentru fructe 
și legume, pe șine telescopice cu 
Iluminare LED

Compartiment congelator 4
 · 4 sertare , VarioSpace
 · IceMaker cu rezervor de apă
 · Producție cuburi de gheață în 24 h: 
0,8 kg

 · Rezervor cuburi de gheață: 1,0 kg
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
18 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
10 kg

 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii, 
comenzi tactile

 · Display digital al temperaturii pentru 
compartimentele frigider și congelator

 · Funcție SuperCool automată
 · Funcție SuperFrost automată, controla-
tă în funcție de cantitate

 · Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling 
 · Raft de depozitare Premium GlassLine 
cu suport pentru sticle, VarioBox, 
Suport ouă

 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

 · Coloană cu iluminare LED în stânga
 · 1 sertar spațioase pentru fructe 
și legume, pe șine telescopice cu 
Iluminare LED

 
 
 
 
 
 
 

Compartiment congelator 4
 · 3 sertare , VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Iluminare LED
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 
20 h

 · Capacitatea de congelare în 24 h: 
10 kg

 · 2 Acumulatori frigorifici
 · Accesorii de sticlă securizată

 
Avantajele caracteristicilor 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 226 / 0,617 kWh
Capacitate netă totală: 249 l (Frigider: 191 l / Compartiment congelator 58 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 230 / 0,628 kWh
Capacitate netă totală: 255 l (Frigider: 193 l / Compartiment congelator 62 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
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Combine frigorifice încorporabile

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă glisantă / Aparat încorporabil pentru utilizare
                   integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 230 / 0,630 kWh
Capacitate netă totală: 256 l (Frigider: 194 l / Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare
                   integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 230 / 0,630 kWh
Capacitate netă totală: 256 l (Frigider: 194 l / Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display digital al temperaturii 
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, Suport ouă
 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Iluminare LED
 · 1 sertar spațioase pentru fructe și legume, pe role
 
Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · 2 bare de nivelare 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07, 22

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, Suport ouă
 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Iluminare LED
 · 1 sertar spațioase pentru fructe și legume, pe role
 
Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
 · Accesorii de sticlă securizată
 
Avantajele caracteristicilor
 · 2 bare de nivelare 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02, 06, 07
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Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare
                   integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 214 / 0,584 kWh
Capacitate netă totală: 306 l (Frigider: 279 l / Compartimentul congelator: 27 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: ST

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat încorporabil pentru utilizare
                   integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 117 / 0,319 kWh
Capacitate netă totală: 325 l (Frigider: 325 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată
 
Compartiment frigider
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, Suport ouă
 · 5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED
 · 2 sertare pentru fructe și legume, pe șine telescopice
 
Compartiment congelator 4
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
 
Avantajele caracteristicilor
 · 2 bare de nivelare 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display digital al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată

 
Compartiment frigider
 · PowerCooling
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, Suport ouă
 · 7 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Raft pentru sticle
 · Iluminare LED
 · 2 sertare pentru fructe și legume, pe șine telescopice

 
Avantajele caracteristicilor
 · 2 bare de nivelare 
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 02

Frigidere încorporabile
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Frigidere și congelatoare încorporabile 

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat amplasat sub blatul de lucru pentru
                  utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 93 / 0,254 kWh
Capacitate netă totală: 135 l (Frigider: 135 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82-87 / 60 / min. 55

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat amplasat sub blatul de lucru pentru  
                                  utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 137 / 0,374 kWh
Capacitate netă totală: 113 l (Frigider: 97 l / Compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: N-ST

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82-87 / 60 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display LED al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată
 
Compartiment frigider
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, Suport ouă
 · 4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Iluminare LED
 · 1 sertar spațioase pentru fructe și legume
 · Extra coș adânc pentru sticle 
 
Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile 

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display LED al temperaturii
 · Funcție SuperCool automată

 
Compartiment frigider
 · Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, Suport ouă
 · 3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
 · Iluminare LED
 · 1 sertar spațioase pentru fructe și legume
 · Extra coș adânc pentru sticle 

 
Compartiment congelator 4
 · Tavă cuburi de gheață
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 12 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

 
Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile 

20-101_OST_RO.indd   84 10.03.16   11:43

85

UIG 1323 
Comfort

82-87

84-85_OST_16.indd   85 12.02.16   09:46

Frigidere și congelatoare încorporabile

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: Ușă fixă / Aparat amplasat sub blatul de lucru pentru
                  utilizare integrată
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an/24 h: 148 / 0,404 kWh
Capacitate netă totală: 96 l (Compartimentul congelator: 96 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T

Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82-87 / 60 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display LED al temperaturii
 · Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

 
Compartiment congelator 4
 · 3 sertare, VarioSpace
 · Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
 · Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg
 · Accesorii de sticlă securizată

 
Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
 · Balamale reversibile

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 06, 07

UIK 1620 este potrivit pentru combinaţia
Side-by-Side Soluție cu congelator integrat
montabil sub placa de lucru UIG 1323
(frigiderul trebuie să fie în partea stângă).

Ventilare frontală
La aparatele Liebherr amplasate sub blat fluxul 
de aer intră și iese pe partea frontală a aparatului. 
Aceasta are loc la nivelul plintei sau la latura su-
perioară a aparatului în funcție de tipul modelului. 
Avantajul este că nu mai este necesară grila de 
ventilație în blatul de lucru. 

20-101_OST_RO.indd   85 10.03.16   11:43



86

WTes 5872

86-91_OST_16.indd   86 12.02.16   09:44

Informaţii suplimentare 
referitoare la produsele 
dedicate vinului la adresa 
wine.liebherr.com
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Vitrine de vin
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Vitrinele noastre de vinuri: 
vedere de ansamblu

Seria Vinidor
Prezentând două zone de temperatură ce pot fi setate individual 
între +5°C și +20°C, seria Vinidor oferă o flexibilitate deosebită. 
Spre exemplu, atât vinul roșu, cât și cel alb pot fi depozitate în 
același timp, ambele la temperatura ideală de servire. Aceste 
aparate oferă cel mai bun climat pentru depozitarea pe termen 
lung.

Vitrine de vinuri
Vitrinele de vinuri oferă condiții similare unei pivnițe. Sunt ale-
gerea ideală pentru depozitarea pe termen lung și depozitarea 
unei cantități mai mari de vin, întotdeauna atingând temperatura 
perfectă de servire. Temperatura poate fi ajustată între +5 °C și 
+20 °C, fiind mereu constantă și egală în întregul interior al 
vitrinei.

Vitrine de vinuri cu mai multe zone de temperatură
Vitrinele de vinuri cu mai multe zone de temperatură din seria 
Vinothek oferă un spațiu de depozitare versatil, pentru diferite ti-
puri de vin, fiecare la temperatura ideală de servire. Tehnologia 
inovatoare de climatizare ce o folosim, creează o stratificare a 
temperaturii în vitrină. Drept rezultat, vinul roșu poate fi depozitat 
în partea superioară la +18°C, în partea inferioară avem o tem-
peratură de +5°C, ideală pentru vin spumant și șampanie, iar în 
zona de mijloc temperatura este perfectă pentru vinul alb.

+5°C

+18°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

Iubitorii de vin au cele mai exigente cerințe când vine vorba de depozitarea vinurilor prefe-
rate. Mulți preferă să se bucure de vinurile preferate pe moment; alții aleg să-și facă o co-
lecție de vinuri pentru o perioadă mai îndelungată; și mai sunt cei care doresc să se bu-
cure de ambele situații. Liebherr oferă vitrine de vinuri premium, ce garantează temperaturi 
optime de depozitare, indiferent de cerințe.
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Electronica inovatoare cu display LCD cu comenzi tactile asigură menținerea constantă a temperaturii selectate în 
fiecare zonă. Afișajul digital al temperaturii indică nivelul de temperatură selectat. Comenzile sunt ușor de folosit și 
funcțiile disponibile permit ca operarea să fie ușoară și prietenoasă. 

Vitrine de vin

Sticla specială cu tratament anti UV de la vitrine-
le de vinuri garantează păstrarea în siguranță a vi-
nurilor alese. Mânerul practic, cu sistem de des-
chidere integrat, permite ca ușa aparatului să fie 
deschisă ușor, cu minim de efort. Încuietoarea 
împiedică accesul nepermis. 

Toate aparatele Vinidor sunt dotate cu un sistem 
inovativ de iluminare cu leduri, care asigură o ilu-
minare uniformă a interiorului. Degajarea minimă 
de căldură a ledurilor permite prezentarea ilumi-
nată a vinurilor pentru o perioadă îndelungată. 

Calitate în fiecare detaliu 

Consum energetic:
La o temperatură a mediului ambiant de +25°C, cu iluminatul interior
deconectat și la o temperatură interioară de +12°C.

Reglementările Comisiei Delegate (EU) Nr. 1060 / 2010  
  

Aceste aparate sunt destinate exclusiv depozitării de vin. Capacitate maximă
de depozitare a sticlelor de Bordeaux (0,75 l) conform normei NF H 35-124
(H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 
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Raftul de prezentare scoate în evidență vinurile 
și servește la temperarea sticlelor deja deschise. 
Cu ajutorul cadrului flexibil pot fi expuse până 6 la 
sticle de vin. În spatele lui, respectiv lângă el pot fi 
depozitate vinuri în poziție orizontală. 

Sistemul SoftSystem amortizează mișcarea la 
închiderea ușii. Astfel se asigură o închidere deo-
sebit de lină și sunt împiedicate șocurile care pot 
afecta vinurile. În mod suplimentar, de la un unghi 
de închidere de la cca. 30°, ușa se închide auto-
mat. 

Aparatele Vinidor sunt echipate cu rafturi masive din lemn pe șine telescopice. Rafturile prelucrate manual, din lemn 
netratat sunt ideale pentru depozitarea sigură a sticlelor de Bordeaux, asigurând totodată o vedere clară asupra sticle-
lor și un acces facil la acestea. Depozitarea sticlelor în direcția opusă permite utilizarea completă a capacității. 
Sistemul de etichetare clip-on permite o vedere de ansamblu clară și rapidă a stocului de vin. 

Temperatura mediului ambiant:
SN de la +10 °C până la +32 °C
N de la +16 °C până la +32 °C
  

ST de la +16 °C până la +38 °C
T de la +16 °C până la +43 °C
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Seria Vinidor

Clasă eficiență energetică: A ¹
Consum energetic pe an/24 h: 180 / 0,493 kWh ¹
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 178
Capacitate brută/netă: 578 / 496 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă cu ramă de inox / inox
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a) 192/70,0/74,2 ¹

Clasă eficiență energetică: A ¹
Consum energetic pe an/24 h: 182 / 0,498 kWh ¹
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 211
Capacitate brută/netă: 593 / 516 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă cu ramă de inox / inox
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a) 192/70,0/74,2 ¹

Control
 · Display LCD în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartiment pentru vin
 · 3 Zone de temperatură, ce pot fi setate de la 5°C până la 20°C
 · 3 Circuite de răcire individuale
 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
 · Accesorii din lemn de fag
 · 13 Rafturi, din care 10 pe șine telescopice, unde 1 este raft de prezentare
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat 
 · Balamale reversibile
 · Garnitură ușă înlocuibilă
 · Balama ascunsă cu limită de deschidere
 · Încuietoare
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 10, 12, 14, 17, 18

Control
 · Display LCD în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartiment pentru vin
 · 2 Zone de temperatură, ce pot fi setate de la 5°C până la 20°C
 · 2 Circuite de răcire individuale
 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
 · Accesorii din lemn de fag
 · 10 Rafturi, din care 8 pe șine telescopice, unde 1 este raft de prezentare
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat 
 · Balamale reversibile
 · Încuietoare

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 10, 12, 14, 17, 18

1  Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm.
 Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

20-101_OST_RO.indd   92 10.03.16   11:43

93

WTpes 5972 
Vinidor

WTes 1672 
Vinidor

6070

92-93_OST_16.indd   93 12.02.16   09:52

Clasă eficiență energetică: A ¹
Consum energetic pe an/24 h: 182 / 0,498 kWh ¹
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 155
Capacitate brută/netă: 593 / 516 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă cu ramă de inox / inox
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a) 192/70,0/74,2 ¹

Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an/24 h: 137 / 0,375 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 34
Capacitate brută/netă: 123 / 95 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă cu ramă de inox / inox
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a) 82,2/60,0/57,5

Control
 · Display LCD în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartiment pentru vin
 · 2 Zone de temperatură, ce pot fi setate de la 5°C până la 20°C
 · 2 Circuite de răcire individuale
 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
 · Accesorii din lemn de fag
 · 6 Rafturi, din care 5 pe șine telescopice, unde 2 sunt coșuri detașabile
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner slim de inox  
 · Balamale reversibile
 · Încuietoare
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 10, 14, 17, 18

Control
 · Display LCD în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii

 
Compartiment pentru vin
 · 2 Zone de temperatură, ce pot fi setate de la 5°C până la 20°C
 · 2 Circuite de răcire individuale
 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
 · Accesorii din lemn de fag
 · 5 Rafturi, din care 3 pe șine telescopice
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design
 · Mâner slim de inox  
 · Balamale reversibile
 · Încuietoare
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 10, 14, 17, 18
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WKb 4212 
Vinothek

WKb 3212 
Vinothek
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Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an/24 h: 168 / 0,458 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 200
Capacitate brută/netă: 427 / 395 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă, ramă neagră/negru
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a) 165/60,0/73,9

Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an/24 h: 161 / 0,441 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 164
Capacitate brută/netă: 336 / 309 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă, ramă neagră/negru
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a) 135/60,0/73,9

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartiment pentru vin
 · 1 Zonă de temperatură, ce poate fi setată de la 5°C până la 20°C
 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare interioară aprinsă constant
 · Accesorii ajustabile pe înălțime din lemn de fag
 · 6 Rafturi
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design 
 · Mâner ergonomic slim
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 09, 10, 13, 14

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartiment pentru vin
 · 1 Zonă de temperatură, ce poate fi setată de la 5°C până la 20°C
 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare interioară aprinsă constant
 · Accesorii ajustabile pe înălțime din lemn de fag
 · 4 Rafturi

 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design 
 · Mâner ergonomic slim
 · Balamale reversibile

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 09, 10, 13, 14

Vitrine de temperare a vinurilor
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Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an/24 h: 113 / 0,307 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 66
Capacitate brută/netă: 145 / 134 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă, ramă neagră/negru
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a) 89/60,0/61,3

Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an/24 h: 168 / 0,460 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 200
Capacitate brută/netă: 427 / 395 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă, ramă neagră/negru
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a) 165/60,0/73,9

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartiment pentru vin
 · 1 Zonă de temperatură, ce poate fi setată de la 5°C până la 20°C
 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare interioară aprinsă constant
 · Ajustabile pe rafturi galvanizate
 · 3 Rafturi
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design 
 · Mâner ergonomic slim
 · Balamale reversibile
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 09, 10, 14, 15

Control
 · Display MagicEye în față
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii

 
Compartiment pentru vin
 · 6 Zone de temperatură, ce pot fi setate de la 5°C până la 18°C
 · Sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
 · Reglarea umidității datorită sistemului cu roci vulcanice
 · Iluminare interioară aprinsă constant
 · Accesorii ajustabile pe înălțime din lemn de fag
 · 6 Rafturi
 
Avantajele caracteristicilor
 · HardLine-Design 
 · Mâner ergonomic slim
 · Balamale reversibile

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 09, 10, 11, 13, 14

Vitrine Vinothek
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WTEes 2053 
Vinidor

UWT 1682 
Vinidor

82-87122
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Vitrine de depozitare climatizată a vinurilor

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartiment pentru vin
 · 2 Zone de temperatură, ce pot fi setate de la 5°C până la 20°C
 · 2 Circuite de răcire individuale
 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
 · Accesorii din lemn de fag
 · 6 Rafturi, din care 4 pe șine telescopice, unde 2 sunt rafturi de prezentare, din care 2 
pliabile

 
Avantajele caracteristicilor
 · Balamale reversibile
 · Mâner slim de inox 
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 10, 14, 17, 18

Control
 · Display LCD în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii

 
Compartiment pentru vin
 · 2 Zone de temperatură, ce pot fi setate de la 5°C până la 20°C
 · 2 Circuite de răcire individuale
 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită filtrului de carbon activ FreshAir
 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
 · Accesorii din lemn de fag
 · 5 Rafturi, din care 3 pe șine telescopice
 · TipOpen
 
Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime
 · Balamale reversibile

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 10, 14

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: fumuriu / Aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an/24 h: 155 / 0,423 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 64
Capacitate brută/netă: 195 / 184 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă cu ramă de inox
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 122,1-122,5 / 56-57 / min. 55

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: fumuriu / Aparat amplasat sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an/24 h: 144 / 0,392 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 34
Capacitate brută/netă: 123 / 94 l
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă, mâner, fără ramă
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82-87 / 60 / min. 58
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UWTes 1672 
Vinidor

WKEgb 582 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru

82-87 45 45
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Vitrine de temperare a vinurilor

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: fumuriu / Aparat 
amplasat sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: B
Consum energetic pe an/24 h: 196 / 0,535 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 34
Capacitate brută/netă: 123 / 94 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)   |   Clasa climatică: SN-ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă cu ramă de inox
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82-87 / 60 / min. 58

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: fumuriu / Aparat 
încorporabil
Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an/24 h: 106 / 0,290 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 18 *
Capacitate brută/netă: 48 / 46 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)   |   Clasa climatică: ST
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă cu ramă din sticlă neagră
Dimensiuni exterioare în cm (h/l/a) 45/56,0/min. 55,0

Montajul ușii/Avantaje ale dotării: fumuriu / Aparat 
încorporabil
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an/24 h: 130 / 0,356 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0.75 l: 18 *
Capacitate brută/netă: 48 / 46 l
Nivel zgomot: 32 dB(A)   |   Clasa climatică: SN
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă cu ramă de inox 
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 45 / 56 / min. 55

Control
 · Display MagicEye în spatele ușii
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartiment pentru vin
 · 2 Zone de temperatură, ce pot fi setate de la 5°C până 
la 20°C

 · 2 Circuite de răcire individuale
 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorită 
filtrului de carbon activ FreshAir

 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
 · Accesorii din lemn de fag
 · 5 Rafturi, din care 3 pe șine telescopice
 
Avantajele caracteristicilor
 · Piciorușe ajustabile pe înălțime
 · Balamale reversibile
 · Încuietoare
 · Mâner slim de inox 
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 10, 14, 17, 18

Control
 · Display LCD în spatele ușii, comenzi tactile
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și 
acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartiment pentru vin
 · 1 Zonă de temperatură, ce poate fi setată de la 
5°C până la 20°C

 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt dato-
rită filtrului de carbon activ FreshAir

 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate 
redusă

 · Accesorii din lemn de fag
 · 3 Rafturi, din care 2 pe șine telescopice
 · Ușă pliabilă cu TipOpen 
 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 10, 14

Control
 · Display LCD în spatele ușii, comenzi tactile
 · LC-Display
 · Display digital al temperaturii
 · Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și 
acustic

 · Alarmă ușă: acustică
 · Protecție copii
 
Compartiment pentru vin
 · 1 Zonă de temperatură, ce poate fi setată de la 
5°C până la 20°C

 · Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt dato-
rită filtrului de carbon activ FreshAir

 · Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
 · Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate 
redusă

 · Accesorii din lemn de fag
 · 3 Rafturi, din care 2 pe șine telescopice

 
Avantajele caracteristicilor
 · Balamale reversibile
 · Mâner încastrat

 
Accesorii speciale (de la pagina 98)
 · 10, 14, 17, 18

* Max. 18 sticle de Bordeaux cu depozitare din față în spate.
 Sticlele mai înalte pot fi așezate în lateral folosind suporturile
 furnizate (max. 12 sticle de Bordeaux). Vă rugăm să luați în
 considerare dimensiunile interioare (vezi diagrama de instalare). 

Culoare/opțiuni material 

WKEgw 582 cu ramă din sticlă albă
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VarioSafe oferă o vedere de ansamblu și optimizează spațiul de depozitare. Locul potrivit pentru alimente mărunte și amba-

laje, tuburi și sticle. Seiful poate fi reglat pe înălţime și plasat la diferite înălţimi ale coloanelor luminoase de pe ambele laturi.

Extensie a furtunului de trei metri pentru aparatele cu racordare la reţea (racord de 3/4”).

Dacă nu este utilizat tot spaţiul de depozitare, sertarele nefolosite din congelatoarele NoFrost, cât și întreg spaţiul interior al 

aparatelor BioFresh poate fi închis folosind placa vario pentru economisirea energiei. Aceasta este disponibilă ca și acceso-

riu opţional, iar când este utilizată poate reduce consumul de energie cu până la 50 %.

Raftul pentru sticle permite depozitarea practică și elegantă a băuturilor.

Congelatoarele, cât și compartimentele congelatoar ale combinelor frigorifice sunt protejate. În cazul unei unei pane de curent, 

acumulatorii de frig sunt potriviți pentru astfel de situații. Aceștia acţionează ca o „rezervă rece” suplimentară pentru a pre-

veni creșterea temperaturii în astfel de cazuri, protejând astfel produsele congelate.

Furtun de trei metri pentru IceMaker

Placa Vario pentru economisirea energiei

Raft pentru sticle (în formă de valuri)

Acumulator de frig

Toate aparatele cu racordare la rețea 6030 785

60 cm lățime: GNP 9363 210

70 cm lățime: GNP 9363 372 SBS 9368 032

Aparate din gama BluPerformance cu BioCool,  KB 7112 508

Combine frigorifice din gama BluPerformance cu BioFresh 7112 510

75cm: CBNPbe 5156 7112 325

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

60cm: C(ef) 3825 7112 442

60cm: SBS(es, esf) 7112 448

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

Comfort: IK, ICUN, ICUNS 7112 506

Comfort: IKB, ICBN, Premium: IKBV 7112 504

Premium: ICN 7112 502

Lăzi frigorifice 7412 053

Înlocuirea filtrului de apă integrat. Permite accesul la apă de cea mai bună calitate a aparatelor cu IceMaker sau IceCenter. 

Unităţile electronice de control indică când este necesară înlocuirea filtrului.

Filtru de apă

CBNes 6256, CBNbe 6256

ECBN 6256, ECBN 6156 7440 002

04

05

02

06

03

Combine
Congelatoare, SBS 7422 838

Pentru toate combinaţiile de aparate și 
combine frigorifice 7422 838

ICBP 3256 7430 458 

VarioSafe

Aparate încorporabile 7275 118

Accesorii

Combine frigorifice din gama BluPerformance cu BioFresh 7275 144

Aparate din gama BluPerformance cu BioCool 7275 142
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În timpul depozitării mai îndelungate, vinul și trabucurile sunt sensibile la orice miros care poate contamina spaţiul de depo-

zitare. Aparatele Liebherr beneficiază de o calitate optimă a aerului și prospeţime datorită filtrului de carbon activ ușor de 

înlocuit, integrat în compartimentul de depozitare a vinurilor la side by side-ul SBSes 7165, în toate aparatele pentru păs-

trarea vinurilor, cât și în Humidor.

Inovativa tăviţă a congelatoarelor este ideală pentru congelarea fructelor, ierburilor, cât și a fructelor de pădure. Aceasta nu previne doar 
lipirea acestora, ci permite ca acestea să-și păstreze forma iniţială, cât și vidarea acestora și împărţirea în porţii ulterior. 

Filtru cu cărbune activ FreshAir

Tăviţa congelatorului

60cm: Combine frigorifice din gama BluPerformance și

Congelatoare 7422 828

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

GNP(ef) 2313, GNP 2713, 3013 7426 080

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

GTP  2356 7431 419

GT 3032, 3632 7431 389

Aparate încorporabile 7430 662

Restul aparatelor freestanding și vitrinelor de vin 7433 243

Varietatea este mărită utilizând coșuri suplimentare. În acest fel este mai ușor să separi alimentele congelate de mici 

dimensiuni și permite accesul mult mai ușor la produsele depozitate.

Coş suplimentar pentru lăzi

WTes 1672, UWTes 1672, UWT 1682,

WKEes 553, WKEgb 582, WKEgw 582 7434 557

GT 3032 7112 725

GT 3632 7113 557

GTP 2356 7112 317

Pentru a evita accesul nedorit, încuietoarea poate fi instalată cu ușurinţă pe lăzile frigorifice și pe aparatele pentru vin din 

gama Vinothek.

Set pentru dotarea ulterioară a închizătorii

10

07

08

09

GT 3632, 3032 9590 835

Vinothek 9086 415

Combine frigorifice din gama BluPerformance și Frigidere 9096 342

Pentru a comanda accesorii, vă rugăm să indicați denumirea completă a aparatului, inclusiv numărul de service. 

Umiditatea în aparatele din gama GrandCru cu mai multe zone de răcire poate fi crescută după nevoie utilizând sistemul 

cu roca vulcanică.

Roca vulcanică

WTb 4212 9590 785

11

Pentru prezentarea vinurilor alese și pentru depozitarea sticlelor deschise.

Raftul de prezentare (raft rabatabil din lemn)

WTes 5872, WTes 5972 7112 043

12
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16

18

Maschează partea inferioară a aparatului permiţând expunerea pe perete într-un mod atractiv.

Masca inferioară pentru montarea pe perete

Soluţia de curăţat inoxul îndepărtează eficient urmele de degete, zgârieturile și petele de pe suprafeţele de inox.

Pentru lustruirea suprafeţelor din inox după ce au fost curăţate (a nu se folosi pe SmartSteel).

Soluţie de curăţat inoxul

Soluţie pentru lustruirea inoxului

250 ml modelele es (inox fără SmartSteel) 8409 022

250 ml modelele es (inox fără SmartSteel) 8409 030

17

Raft metalic pentru solicitări ulterioare.

Sistemul de etichetare „Clip” permite o bună organizare a vinurilor depozitate. Placa de prezentare poate fi folosită pentru 

evidenţierea vinurilor alese sau a sticlelor desfăcute.

Raftul prelucrat manual din lemn este accesoriul perfect pentru depozitarea în siguranţă a sticlelor Bordeaux. Așezând sti-

clele în direcţii opuse se poate utiliza raftul la capacitate maximă.

Raft metalic galvanizat

Sistemul de etichetare „Clip”

Raft de lemn

WKb 1812 7112 035

WKb 4212, 3212, WTb 4212 7111 734

15

14

13

Sistem de etichetare „Clip” pentru rafturi din lemn (5 bucăți) 9086 709 Sistem de etichetare „Clip” pentru rafturi metalice WKb 18 (5 bucăți) 9086 723

Accesorii
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Mecanismul de închidere opțional SoftSystem pentru aparatele cu uși glisante optimizează ușurința de utilizare, prin 

amortizarea închiderii ușii. Vă rugăm să notați: dacă un aparat este deja montat, mecanismul SoftSystem nu mai 

poate fi instalat. De asemenea, pentru combinele frigorifice în combinație, un mecanism SoftSystem este necesar 

pentru fiecare ușă. 

Cablul de alimentare al aparatului poate fi detașat cu ușurință.  Dacă lungimea celui standard de 2.10 metri nu este 

suficientă, cablul de 3 metri disponibil ca și accesoriu opțional va oferi o flexibilitate ridicată la instalare.

Cele două cutii detașabile VarioBox, sunt perfecte pentru depozitarea în frigider a alimentelor gata de servit. Suportul pen-

tru ouă de la Liebherr, cu o capacitate de 12 ouă, se potrivește perfect într-un compartiment VarioBox. Setul de acceso-

rii conține două cutii VarioBox și o șină robustă de inox pentru securizare. Sertarele VarioBox se pot atașa în siguranță pe 

ușa interioară, pe diferite niveluri.

Sistem de închidere SoftSystem pentru aparatele cu uși glisante

Cablu de alimentare de 3 metri

VarioBox-Set

22

21

19

ICUNS 7043 458

Aparate din gama BluPerformance 6009 158

Aparate freestanding 7438 202

Pentru a comanda accesorii, vă rugăm să indicați denumirea completă a aparatului, inclusiv numărul de service. 

Aparatele dotate cu BioFresh sau BioCool sunt organizate astfel încât alimentele să fie foarte ușor de depozitat și aran-

jat, permițând o vizibilitate bună în interiorul lor. Alimentele mari, cât și cele de dimensiuni reduse, pot fi depozitate 

optim în compartimentul frigider. Interiorul ergonomic permite ordonarea alimentelor pe diferite categorii. Toate acce-

soriile interioare – rafturi, polițe - sunt robuste și ușor de curățat, se pot spăla în mașina de spălat vase.

FlexSystem20

Aparate din gama BluPerformance cu 

BioFresh și BioCool 7413 532
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Schiţele pentru montare

Doriți să vă reamenajați bucătăria? 
Liebherr vă pune la dispoziție o gamă largă de produse menite să satisfacă până și cel mai pretențios utilizator. 
Specialist în refrigerare şi congelare, Liebherr vă oferă aparate de calitate superioară, cu toate avantajele celei mai 
moderne tehnologii de răcire.

Piciorușele ajustabile pe înălțime din față sunt folo-
site pentru a asigura nivelarea aparatului. Cu o nișă 
de 122 cm sau mai mare - în funcție de model și 
înălțime - 2 sau 4 piciorușe ajustabile pe înălțime se 
găsesc în partea dinspre față a aparatului.

Aparatele mai înalte, cu o nisă de 140 cm sau mai 
mult, au două bare de nivelare pe oricare parte a 
bazei. Acestea ajută la poziționarea perfectă a apa-
ratului și previne înclinarea acestuia, astfel ușa în-
chizându-se perfect și asigurând o performanță fri-
gorifică excelentă.

Plinta Vario de la modelele încorporabile UIK și UIG 
poate fi adaptată pe înălțime și adâncime în funcție 
de mobilierul de bucătărie. Toate cele patru piciorușe 
de poziționare pot fi ajustate până la 50 mm în față. 
Grila de ventilare poate și ea să fie ajustată cu până 
la 55 mm, pentru o aliniere perfectă cu mobilierul.

Aerul pentru răcirea compresorului intră și iese 
prin fața aparatului, prin plinta de jos, ori prin partea 
de sus (în funcție de model). Avantajul este că nu 
este necesară o grilă de ventilație în partea de sus, 
astfel instalarea fiind mai ușoară și păstrând finisajul 
atractiv al bucătăriei. 
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Inclus furtun armat flexibil de 3m pentru racordul de apă de 3/4“

Atenție! Este necesar racord de apă la rețea pentru Ice Maker.

Inclus furtun armat flexibil de 3m 
pentru racordul de apă de 3/4“ 

Greutatea maximă a ușii mobilierului 
(compartimentul de refrigerare): 12 kg
Greutatea maximă a ușii mobilierului 
(compartimentul de congelare): 10 kg/sertar

Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

Inclus furtun armat flexibil de 3m pentru racordul de apă de 3/4“

Atenție! Este necesar racord de apă la rețea pentru Ice Maker.

Inclus furtun armat flexibil de 3m 
pentru racordul de apă de 3/4“ 

Greutatea maximă a ușii mobilierului 
(compartimentul de refrigerare): 27 kg
Greutatea maximă a ușii mobilierului 
(compartimentul de congelare): 10 kg/sertar
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

Greutate maximă pentru ușa
mobilierului: 26 kg.
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe 
ușa aparatului (montajul ușii fixe) 
nu este necesară nici o balama.
* recomandat 560 mm

Atenție! Este necesar racord de apă la rețea pentru Ice Maker.

Greutatea maximă a ușii mobilierului 
(compartimentul de refrigerare): 18 kg 
Greutatea maximă a ușii mobilierului 
(compartimentul de congelare): 12 kg/sertar
 
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o 
balama.
* recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului 
(compartimentul de refrigerare): 18 kg (ICN, ICUN: 17 kg)
Greutatea maximă a ușii mobilierului 
(compartimentul de congelare): 12 kg/sertar
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.
* recomandat 560 mm

Racord suplimentar de 3m - disponibil ca și accesoriu.
(Număr de comandă 6030 785).
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Greutate maximă pentru ușa
mobilierului: 19 kg. 
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe 
ușa aparatului (montajul ușii fixe) 
nu este necesară nici o balama.
* recomandat 560 mm

Greutate maximă pentru ușa
mobilierului: 12 kg. 
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe 
ușa aparatului (montajul ușii fixe) 
nu este necesară nici o balama.
* recomandat 560 mm

* recomandat 560 mm

Greutate maximă pentru ușa
mobilierului: 10 kg. 
Atenţie: La montarea ușii 
mobilierului pe ușa aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama. 
În cazul aparatelor cu o înalţime de 820 mm: 
înalţimea soclului poate fi ajustată între 100 și 170 mm, 
iar la cele de 870 mm: între 150 și 220 mm. Adâncimea soclului: 22–77 mm. 

Schiţele pentru montare

Greutate maximă pentru ușa
mobilierului: 26 kg.
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe 
ușa aparatului (montajul ușii fixe) 
nu este necesară nici o balama.
* recomandat 560 mm

Greutate maximă pentru ușa
mobilierului: 22 kg.
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe 
ușa aparatului (montajul ușii fixe) 
nu este necesară nici o balama.
* recomandat 560 mm

Greutate maximă pentru ușa
mobilierului: 21 kg.
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe 
ușa aparatului (montajul ușii fixe) 
nu este necesară nici o balama.
* recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului 
(compartimentul de refrigerare): 18 kg
Greutatea maximă a ușii mobilierului 
(compartimentul de congelare): 12 kg

Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe ușa 
aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este necesară 
nici o balama.
* recomandat 560 mm

IKBP 3550 
IKB 3550 
IKB 3554 4 
IKB 3510 
IK 3514 4 
IK 3510 
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Ușă de sticlă cu ramă din inox.
Dimensiunile ușii în mm (l/h/a): 593/1225/16

Amplasabil sub suprafaţa de
lucru: Înălţimea soclului poate
fi ajustată cu 50 mm
datorită piciorușelor reglabile.
Ventilarea se face prin soclu,
astfel nu este necesară nici o
grilă de aerisire în suprafaţa de lucru.
Ușă de sticlă fără cadru și fără mâner.
Dimensiunile ușii în mm (l/h/a): 596/717/39

Amplasabil sub suprafaţa de
lucru: Înălţimea soclului poate
fi ajustată cu 50 mm
datorită piciorușelor reglabile.
Ventilarea se face prin soclu,
astfel nu este necesară nici o
grilă de aerisire în suprafaţa de lucru.
Ușă de sticlă cu ramă din inox.
Dimensiunile ușii în mm (l/h/a): 592/716/38

Atenție:
Aerisirea se face întotdeauna în partea 
de sus. În cazul în care postamentul se 
află sub blatul de lucru este necesar un 
grătar de ventilație.

Ușă de sticlă cu ramă din inox.
Dimensiunile ușii în mm (l/h/a): 591/455/16

 
Ușă de sticlă fără mânere și ramă.
Dimensiunea ușii în mm(l/h/a): 
595/450/35 mm
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