
Οι καλύτερες 
ιστορίες  έρχονται 
με την ωριμότητα.
Ανακαλύψτε τα κύρια πλεονεκτήματα των 
νέων κλιματιζόμενων θαλάμων κρασιού μας.

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού
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Μια φωτογραφία από διακοπές, το άρωμα ενός λουλουδιού ή μια 
 αγαπημένη μελωδία. Πολλά πράγματα μπορεί να μας συγκινήσουν.  
Για τους οινοποιούς, ένα από αυτά είναι η εικόνα μιας πολύτιμης φιάλης 
κρασιού. Τους θυμίζει το αμπέλι που καλλιέργησαν, τη φροντίδα που 
χρειάστηκε για να φτάσει μόνο το πιο εκλεκτό κρασί στο μπουκάλι και 
την προσεκτική αποθήκευση, χωρίς την οποία κάτι τόσο ξεχωριστό δεν 
θα ήταν δυνατό. Γιατί ανεξάρτητα από το είδος του κρασιού, οι ιδανικές 
συνθήκες αποθήκευσης είναι ουσιαστικές για να ωριμάσει και να αναπτύξει 
τα αρώματά του.

Καλύπτοντας τις ανάγκες της σύνθετης αλληλεπίδρασης θερμοκρασίας 
και υγρασίας, οι νέοι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού της Liebherr 
 δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης για να ωριμάσει το 
κρασί σας. Οι πελάτες σας μπορούν να απολαύσουν το κρασί όπως 
πρέπει να είναι – όπως ακριβώς το προόρισε ο παραγωγός του.

Ανακαλύψτε τους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιού του 2023 – 
και μάθετε πώς οι πελάτες μπορούν όχι μόνο να φυλάξουν τις συλλογές 
τους, αλλά και να διατηρήσουν  την ουσία του κρασιού.

Οι καλύτερες ιστορίες  
έρχονται με την ωριμότητα. 
---
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Η έμπνευση  
φτάνει αιώνες πίσω. 
---
Είναι τόσα τα στοιχεία που μπορεί κανείς να 
 απολαύσει στο καλό κρασί και η ανάδειξή τους 
 είναι μια τέχνη που καλλιεργείται από τη Ρωμαϊκή 
εποχή. Ανακαλύψτε τα χαρακτηριστικά που πρέπει 
να έχει ένα κελάρι για κρασιά: οι πέντε απαραίτητες 
προϋποθέσεις της αποθήκευσης κρασιού.

Συνέπεια.
Τα κελάρια διατηρούν τις θερμοκρασίες 

όσο το δυνατόν πιο κοντά στους 13 °C. 

Αντοχή.
Τα επίπεδα υγρασίας πάνω από 50% στα κελάρια 

διατηρούν τους φελλούς σε καλή κατάσταση. 

Ουδετερότητα.
Η διαρκής τροφοδοσία με καθαρό αέρα  απομακρύνει 

τις ξένες οσμές από τα κελάρια.

Σταθερότητα. 
Η απουσία κραδασμών στο κελάρι  εμποδίζει το 

ανακάτεμα  του ιζήματος.

Προστασία.
Τα κελάρια είναι σκοτεινά, εμποδίζοντας την 

 πρόωρη ωρίμανση του κρασιού.



7

Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού της Liebherr 

διαθέτουν TempProtect Plus για διπλή προστασία 

 θερμοκρασίας.

Οι σταθερές θερμοκρασίες προστατεύουν 
τον χαρακτήρα του κρασιού.

Με HumiditySelect ή HumidityControl, η υγρασία  

στους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιού της Liebherr 

μπορεί να ρυθμίζεται  μεμονωμένα.

Η σωστή υγρασία διατηρεί μαλακό τον 
 φελλό για να προστατεύεται το κρασί.

Τα μοντέλα της Liebherr με γυάλινη πόρτα έχουν  

ένα μοναδικό τριπλό τζάμι κατά της υπεριώδους 

 ακτινοβολίας.

Ο αποκλεισμός της υπεριώδους 
 ακτινοβολίας προστατεύει το κρασί  

από την κακή ωρίμανση.

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir στους  

κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιού της Liebherr 

εξουδετερώνει τις ξένες οσμές.

Κρατώντας έξω τις ξένες οσμές, δεν 
 αλλοιώνεται η γεύση του κρασιού.

Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού της Liebherr 

έχουν αντικραδασμικό σύστημα ψύξης.

Εμποδίζοντας τους κραδασμούς, το κρασί 
ωριμάζει ομαλά.

Fresh
Air

Humidity
Control

Temp
Protect
Plus

UV
Protect
Plus

Vibrate
Safe

6

Ιδιότητες που  
ξεπερνούν ακόμα και  
ένα κελάρι με κρασιά. 
---
Για τη διατήρηση των κρασιών που λατρεύουν οι 
 ειδήμονες, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι της Liebherr 
έχουν ορισμένα εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Δεν 
 συναγωνίζονται μόνο τα κελάρια, πληρώντας τις 
 πέντε προϋποθέσεις της τέλειας φύλαξης, αλλά τα 
ξεπερνούν χάρη στην τεχνογνωσία μας. 

Φροντίζουμε κάθε λεπτομέρεια.
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Ποιότητα.
Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού της Liebherr 

ανταποκρίνονται στην πρόκληση της διατήρησης 

μιας πολύτιμης συλλογής κρασιών. Ποιότητα  

ως την τελευταία λεπτομέρεια και ακούραστη 

 δέσμευση για τελειότητα κάνουν τα προϊόντα της 

Liebherr να ξεχωρίζουν.

Βέλτιστο κλίμα.
Οι συνθήκες φύλαξης είναι καθοριστικές για  

να επιτευχθεί ο στόχος του οινοποιού. Οι κλιματι-

ζόμενοι θάλαμοι κρασιού μας έχουν λειτουργίες 

ελέγχου για κάθε επιδραστικό παράγοντα εκτός 

από τον χρόνο.

Άνεση και ευελιξία.
Φυσικά, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού της 

Liebherr δεν είναι τόσο ευρύχωροι όσο ένα κελάρι. 

Αξιοποιούν, ωστόσο, στο έπακρο τον διαθέσιμο 

χώρο και, όσον αφορά τον χειρισμό, ξεπερνούν 

κάθε προσδοκία από πολλές απόψεις.

Σχεδίαση και τρόπος ζωής.
Η αλλαγή  της φύλαξης του κρασιού από το 

 κελάρι στο σαλόνι είναι μια συναρπαστική 

 διαδικασία  με τους  κλιματιζόμενους θαλάμους 

κρασιού Liebherr. Η  διαχρονική  σχεδίαση  

φανερώνει το πάθος για το καλό κρασί. 

Ασφάλεια και συνδεσιμότητα.
Ενώ τα κελάρια έχουν λουκέτα στην πόρτα, οι 

 κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού μας έχουν 

 διάφορες λειτουργίες που κάνουν την ίδια δουλειά. 

Οι συναγερμοί, οι κλειδαριές, οι κωδικοί και η 

εγκατεστημένη ή προαιρετική  σύνδεση δικτύου, 

ορίζουν τα πρότυπα.

8

Οι κλιματιζόμενοι  
θάλαμοι κρασιού μας.  
Νέα τελειότητα. 
---
Οι νέοι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού από τη Liebherr 
όχι μόνο πληρούν τις πέντε προϋποθέσεις της φύλαξης 
κρασιών, αλλά επιτυγχάνουν ένα νέο επίπεδο τελειότητας.  
Διασφαλίζουν τη βέλτιστη μακροχρόνια φύλαξη του 
κρασιού οπουδήποτε στον κόσμο – με πειστικές λύσεις  
σε κάθε περίπτωση .
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ΠοιότηταΠοιότητα

Εύκολες αλλαγές.
Το αντικαθιστούμενο λάστιχο της πόρτας  

μπορεί να αφαιρεθεί με μερικά απλά  

βήματα – και το νέο λάστιχο μπορεί  

να τοποθετηθεί εξίσου εύκολα. Αυτό 

 σημαίνει ότι η συσκευή παραμένει πάντα 

καθαρή.

Απολαύστε τη σιωπή.
Οι νέοι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού 

της Liebherr έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε  

να είναι όσο το δυνατόν πιο αθόρυβοι. 

Ακόμα κι αν διαβάζετε, ο πιο δυνατός 

 θόρυβος που θα ακούτε θα είναι το 

 θρόισμα των σελίδων.

Προστατεύουμε το κρασί και  
το περιβάλλον.
Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού της 

Liebherr είναι οι πιο αποδοτικές συσκευές 

στην κατηγορία τους. Τα βελτιωμένα 

 μοντέλα με γυάλινη πόρτα είναι στην 

 κατηγορία απόδοσης F - και τα μοντέλα 

με μασίφ πόρτα είναι στην ακόμα πιο 

αποδοτική κατηγορία E.

Οι λεπτομέρειες που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες 25 ή 29.

WPbli 5231 GrandCru Selection

Διπλή προστασία.
Με το TempProtect Plus, οι κλιματιζόμενοι 

θάλαμοι κρασιού μας μετρούν συνεχώς 

τη θερμοκρασία με δύο αισθητήρες.  

Η λειτουργία αυτή σας προσφέρει  

διπλή  σιγουριά ότι τα κρασιά σας 

 προστατεύονται από τις διακυμά νσεις 

της θερμοκρασίας. 

Η γερμανική μηχανική 
στα καλύτερά της. 
---
Πολλά αλλάζουν με τον καιρό, αλλά ένα πράγμα στο 
οποίο μπορείτε να βασιστείτε είναι η γερμανική μηχανική.  
Η δραστηριότητα της Liebherr ξεκίνησε το 1954. Μέχρι 
 σήμερα, η οικογενειακή επιχείρηση λειτουργεί με βάση τους 
υψηλότερους στόχους και τα πρότυπα που καθιέρωσε ο 
ιδρυτής της, Hans Liebherr. 

Αυτό αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα,  στην παραμικρή  
λεπτομέρεια και στην ακούραστη δέσμευση για  τελειότητα. 
Τα προϊόντα της Liebherr υφίστανται αυστηρούς ελέγχους 
πριν από την παράδοσή τους και αναπτύσσεται μια γκάμα  
προϊόντων που ταιριάζουν σε κάθε τρόπο ζωής.
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Βέλτιστο κλίμαΒέλτιστο κλίμα

Σταθερά καλή ωρίμανση. 
Αν το κρασί δεν διατηρείται στη σωστή θερμοκρασία φύλαξης, η ποιότητά του 

 ενδέχεται να υποβαθμιστεί. Τα ηλεκτρονικά χειριστήρια ακριβείας σε όλους  

τους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιού μας διασφαλίζουν ότι η ρυθμισμένη 

θερμοκρασία διατηρείται πάντα στο εσωτερικό.

Τριπλή προστασία.
Για μακροχρόνια φύλαξη, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού μας με γυάλινες 

πόρτες παρέχουν μοναδική προστασία ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία:  

τρία προστατευτικά στρώματα αποτελούμενα από χρωματιστό γυαλί και ένα διπλό 

στρώμα με ρινίσματα μετάλλου (Low-E). 

Σταθερά φρέσκος αέρας.
Για να διασφαλίσετε ότι το κρασί σας φυλάσσεται με τη βέλτιστη ποιότητα αέρα, 

όλοι οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού Liebherr διαθέτουν φίλτρο ενεργού 

 άνθρακα που αλλάζει εύκολα και δεσμεύει αξιόπιστα τις οσμές κάθε είδους.  

Η συσκευή σάς υπενθυμίζει να αλλάζετε το φίλτρο κάθε 6 μήνες.

Ισχυρό και αθόρυβο.
Ένα πλήρως αντικραδασμικό σύστημα ψύξης στους κλιματιζόμενους θαλάμους 

κρασιού της Liebherr επιτρέπει στο κρασί να ωριμάζει ανενόχλητο.

Vibrate
Safe

Humidity
Control

Humidity
Select

Fresh
Air

UV
Protect
Plus

Διατήρηση των φελλών σε καλή κατάσταση.
Με το HumiditySelect, η υγρασία στους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιού μας  

μπορεί να προσαρμόζεται σε δύο στάδια: Standard ή High (τυπική ή υψηλή). Τα 

μοντέλα της σειράς GrandCru Selection είναι εξοπλισμένα με HumidityControl.  

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση της υγρασίας σε ένα εύρος 50% με 

80% RH* και εμφανίζει μόνιμα την ακριβή τιμή. Εάν η τιμή πέσει κάτω από 50% 

RH*, η συσκευή το επισημαίνει.

Σαν να έχετε το δικό  
σας κελάρι κρασιών. 
---
Τα κελάρια παρέχουν σταθερή θερμοκρασία και 
 ιδανική υγρασία, καθώς και προστασία από την 
 υπεριώδη ακτινοβολία, τις οσμές και τους κραδα-
σμούς. Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού της 
Liebherr είναι σχεδιασμένοι να πληρούν ακριβώς 
 αυτές τις πέντε προϋποθέσεις σε μικρό χώρο και με 
μοντέρνο, κομψό σχεδιασμό. 

Σαν ένα κελάρι κρασιών, παρέχουν τις ιδανικές 
 συνθήκες για τη διατήρηση της γεύσης και την 
 ανάδειξη των καλύτερων χαρακτηριστικών στο κρασί, 
καθώς αυτό ωριμάζει.

Οι λεπτομέρειες που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο.  
Για πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες 25 ή 29.

* Για θερμοκρασίες οικίας. Στην περίπτωση πολύ κρύου/ξηρού περιβάλλοντος, π.χ. κελάρια, προτείνουμε 
το προσαρμοσμένο κιβώτιο νερού από την γκάμα των αξεσουάρ μας για την υποστήριξη του συστήματος.
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 Άνεση και ευελιξία Άνεση και ευελιξία

Μέγιστη χωρητικότητα.
Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού μας διευκολύνουν επίσης την οργάνωση  

μιας συλλογής κρασιών που εμπλουτίζεται συνεχώς. Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως 

τη χωρητικότητα, το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φιάλες κρασιού να μπορούν  

να αποθηκεύονται αντικριστά στα ξύλινα ράφια.

Βοήθεια για τη φόρτωση.
Το βοήθημα φόρτωσης EasyFill διασφαλίζει ότι η πόρτα του θαλάμου κρασιού μένει 

ανοιχτή όταν η γωνία ανοίγματος είναι πάνω από 90°. Και χάρη στον μηχανισμό 

SelfClosing, η πόρτα κλείνει μόνη της όταν η γωνία ανοίγματος είναι μικρότερη 

από 90° – πάντα τόσο απαλά όσο χρειάζεται για τα πολύτιμα κρασιά σας.

Ώριμο και σοφιστικέ. 
Τα ξύλινα ράφια είναι σχεδιασμένα για ασφαλή, οριζόντια αποθήκευση κρασιού, 

ενώ το εργονομικό τους σχήμα διευκολύνει την τοποθέτηση, την αφαίρεση και την 

αναδιάταξη των φιαλών.

Μιλάμε τη γλώσσα των ειδημόνων.
Η οθόνη αφής προσφέρει επιλογή από 9 γλώσσες:  

DE, EN, FR, ES, IT, NL, CS, PL, PT.

Ευχάριστο κράτημα.
Η εργονομία είναι πολύ σημαντική για τη σχεδίαση της νέας λαβής.  

Έχει δοκιμαστεί από πολλά χέρια και έχει βρεθεί ότι είναι ιδιαίτερα άνετη.

Easy
Fill

Self
Closing
Door

Οι λεπτομέρειες που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες 25 ή 29.

Κατασκευασμένοι  
να αφήνουν χώρο  
για το πάθος. 
---
Για την οργάνωση μιας μεγάλης συλλογής από 
 κρασιά, η άνεση και η ευελιξία είναι σημαντικές,  
ειδικά όσον αφορά την ασφαλή διάταξη φιαλών με 
 διαφορετικά σχήματα στον μικρότερο δυνατό χώρο. 

Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού της Liebherr είναι 
σχεδιασμένοι με την ευελιξία να καλύπτουν συγκεκριμέ-
νες ανάγκες. Για παράδειγμα, τα ξύλινα ράφια μπο-
ρούν  εύκολα να μετακινηθούν σε διαφορετικά ύψη.
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Σχεδίαση και τρόπος ζωής  Σχεδίαση και τρόπος ζωής

Κατάλληλος φωτισμός.
Η κάθετη LightColumn φωτίζει ομοιόμορφα το εσωτερικό του κλιματιζόμενου 

 θαλάμου κρασιού όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι 

ο διαβαθμιζόμενος φωτισμός παρουσίασης που αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά. 

Τέλεια ενσωμάτωση.
Η οθόνη αφής, που είναι τοποθετημένη με ακρίβεια μέσα στην πόρτα,  

αναδεικνύει τα υψηλά πρότυπα μαστοριάς. Η εντυπωσιακή λειτουργία είναι  

επίσης χαρακτηριστική των προϊόντων Liebherr.

Όμορφος συνολικά, ακόμα και στο εσωτερικό.
Το εξωτερικό των κλιματιζόμενων θαλάμων κρασιού τραβά την προσοχή, 

αλλά αξίζει επίσης να δείτε και το εσωτερικό. Με τον συνδυασμό των ξύλινων 

 ραφιών και του πάνελ πίσω τοιχώματος από ανοξείδωτο ατσάλι, η εικόνα του  

είναι όμορφη  ακόμα και όταν είναι άδειος.

Steel
Interior

LED

Light
Column

Καθαρή εικόνα.
Τα μοντέλα με μασίφ πόρτα έχουν μια φωτεινή ένδειξη LED σε εσοχή της οροφής.

Καλαίσθητη 
 παρουσίαση. 
---
Η ακούραστη φροντίδα για την παραμικρή λεπτομέρεια 
δεν φαίνεται μόνο στις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά 
 χαρακτηρίζει και το σχέδιο. Έτσι, οι κλιματιζόμενοι 
θάλαμοι κρασιού μας ταιριάζουν ιδανικά σε κάθε 
 μοντέρνο χώρο. 

Οι λεπτομέρειες που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες 25 ή 29.



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Στοιχεία για το 
αληθινό γούστο. 
---

1918

GrandCru 
---

GrandCru Selection 
---

Perfection 
---

Σειρά
---

6 νέα μοντέλα με μασίφ 
πόρτα και 8 νέα μοντέλα 
με γυάλινη πόρτα.

Είτε στο εργοστάσιο είτε με το επανατοποθετούμενο  

κουτί SmartDevice.

Ανάλογα με το μοντέλο, μπορούν να αποθηκευτούν 141 έως 324 φιάλες  

Bordeaux (0,75l).

Όλες οι συσκευές 
μπορούν να δικτυωθούν.
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Ν ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Νέοι κλ
ιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού Liebherr το 20

23
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F

Σύν
ολο της ευρωπαϊκής αγοράς κλιματιζόμενων θαλάμων κρασιού*

G

E
F

1 ζώνη 
---
Εμπνευσμένοι από τα κελάρια, οι κλιματιζόμενοι 

 θάλαμοι κρασιού της Liebherr έχουν μόνο μία ζώνη 

θερμοκρασίας. Το TempProtect Plus παρακολουθεί  

τη ρυθμισμένη θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 20 °C  

με δύο αισθητήρες.

Βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 
---
Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού Liebherr είναι από τους πιο οικονομικούς στην κατηγορίας  

τους. Ενώ οι περισσότεροι κατασκευαστές προσφέρουν μοντέλα με ενεργειακή κατηγορία απόδοσης  

G  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ετικέτα ενέργειας, οι νέοι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού Liebherr  

με  γυάλινη πόρτα είναι στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης F και εκείνοι με μασίφ πόρτα στην 

 κατηγορία απόδοσης E.

*Πηγή: EPREL 2022
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ΑσφάλειαΑσφάλεια

Κρατήστε τους θησαυρούς σας μόνο για εσάς.
Μια συλλογή κρασιών είναι θησαυρός και θα έπρεπε να προστατεύεται σαν  

θησαυρός. Μια μηχανική κλειδαριά πόρτας διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στο 

κρασί είναι πάντα υπό πλήρη έλεγχο.

Όλα υπό έλεγχο.
Η ασφάλεια μιας συλλογής κρασιών με κλειδαριά πόρτας είναι το πρώτο βήμα, 

αλλά είναι εξίσου σημαντικό να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του 

 κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού. Το νέο κλείδωμα οθόνης, το οποίο ενεργοποιείται 

μέσω του μενού, διασφαλίζει μια ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση.

Πλήρης προστασία. 
Όπως το κελάρι, έτσι και ο κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιού Liebherr έχει ό,  

τι χρειάζεστε για να αποθηκεύετε πολύτιμες συλλογές υπό ιδανικές συνθήκες. 

 Ωστόσο, υπάρχουν δυσλειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν και να 

 προκαλέσουν ανησυχία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κλιματιζόμενοι 

 θάλαμοι κρασιού μας είναι εξοπλισμένοι με διάφορες λειτουργίες συναγερμού. 

Εάν συμβεί κάτι σοβαρό, θα σας ενημερώσουν με αξιοπιστία.

Σε εγρήγορση με κάθε άνοιγμα.
Εάν η πόρτα του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού παραμείνει ανοιχτή για περισσότερα 

από 60 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται o συναγερμός της πόρτας. Ο συναγερμός της 

πόρτας εκπέμπει ηχητική ειδοποίηση που συνοδεύεται από παλλόμενο φωτισμό της 

συσκευής.

Το κρασί σας είναι  
σε καλά χέρια. 
---
Η Liebherr γνωρίζει πόσο πολύτιμη είναι μια μεγάλη 
συλλογή κρασιών. Η προστασία αυτής της αξίας είναι  
μια υπεύθυνη αποστολή στην οποία οι κλιματιζόμενοι 
θάλαμοι κρασιού μας ανταποκρίνονται με τον καλύτερο  
δυνατό τρόπο, με ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης και 
ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Μηχανικές 
κλειδαριές και κλείδωμα οθόνης προστατεύουν τα 
κρασιά των ειδημόνων από ανεπιθύμητη πρόσβαση,  
ενώ εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού παρέχουν 
ηχητικές και οπτικές ειδοποιήσεις προτού το κρασί 
υποστεί φθορά. Αν, λοιπόν, υπάρχει μία εταιρεία στην 
οποία μπορούν να βασιστούν απόλυτα οι ειδήμονες, 
είναι η Liebherr.

Οι λεπτομέρειες που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες 25 ή 29.
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Συνδεσιμότητα

Τα ψηφιακά δίκτυα προβάλλουν τα πάντα.
Όλοι οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού Liebherr νέας γενιάς είτε παραδίδονται με 

σύνδεση δικτύου* είτε μπορούν να συνδεθούν μεταγενέστερα στο WiFi με το κουτί 

SmartDevice. Έτσι οι ειδήμονες επωφελούνται από όλες τις επιλογές της εφαρμογής  

SmartDevice και ενσωματώνουν τον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιού σε ένα ήδη 

υπάρχον περιβάλλον Smart Home. Η συσκευή μπορεί να ελέγχεται εύκολα μέσω 

φωνητικών βοηθών, όπως ο βοηθός Amazon Alexa. 

Επιπλέον, σημαντικές ειδοποιήσεις κατάστασης και συναγερμού αποστέλλονται 

απευθείας στο smartphone - για παράδειγμα, μια ειδοποίηση όταν η πόρτα του 

κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού μείνει ανοιχτή. Πέρα από την εύκολη διαχείριση 

όλων των εφαρμογών και τη λειτουργία της μονάδας από απόσταση, η εφαρμογή 

SmartDevice έχει πολλά ακόμα να προσφέρει.

Ένας κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιού συνδεδεμένος στο δίκτυο ανοίγει έναν 

 καινούργιο κόσμο μέσω της εφαρμογής SmartDevice. Η πρόσβαση σε πολλές 

 λειτουργίες είναι επίσης δυνατή εν κινήσει: από βασικές ρυθμίσεις μέχρι την 

 παρακολούθηση και ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου και τον έλεγχο των 

συστημάτων φωτισμού.

Με τεχνολογία αιχμής, όπως την εφαρμογή SmartDevice, η συλλογή κρασιών είναι 

πάντα στο προσκήνιο. Έτσι η Liebherr κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. 

Κατεβάστε την εφαρμογή SmartDevice από εδώ:

Ανακαλύψτε πώς η ψηφιακά δικτυωμένη 

αποθήκευση κρασιών διευκολύνει την καθημερινότητα: 

home.liebherr.com/getsmart

Συνδεσιμότητα
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Γνώση σημαίνει  
σιγουριά. 
---
Όταν οι πελάτες σας είναι έξω για δουλειές, θέλουν 
να ξέρουν ότι όλα είναι εντάξει με τον κλιματιζόμενο 
θάλαμο κρασιού. Η σκέψη και μόνο ότι η πόρτα μπορεί 
να έχει μείνει ανοιχτή προκαλεί ανησυχία, γι’ αυτό 
καλό είναι να μπορούν να βεβαιώνονται με μια γρήγορη 
ματιά στην κινητή συσκευή τους. Η διαρκής επαφή με 
έναν κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιού δεν είναι απλώς 
ένα παιχνίδι για τους λάτρεις του κρασιού. Η συνδε-
σιμότητα online προσφέρει ηρεμία. 

Ειδικά όταν είναι πολύ μακριά για να πάνε και να 
ελέγξουν τον θάλαμο, έξυπνες δυνατότητες καθησυ-
χάζουν τους λάτρεις του κρασιού ότι τα έχουν όλα 
υπό έλεγχο όσον αφορά τη φύλαξη της πολύτιμης 
συλλογής τους.

* Οι συσκευές με ενσωματωμένο κουτί SmartDevice αναγνωρίζονται από το μικρό "i" πίσω από  
την ονομασία του μοντέλου (παράδειγμα: WPbli 5231). Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει  
ανάλογα με τη χώρα.
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Σειρά

Για μια σαφή  
επισκόπηση. Προτού 
ακόμα ανοίξετε  
τον θάλαμο κρασιού. 
---
Ποια συσκευή είναι κατάλληλη για μένα;  
Αυτή η ερώτηση των πελατών δεν είναι πάντα 
 εύκολο να απαντηθεί. Γι’ αυτό διευκολύναμε  
ακόμα περισσότερο την αναζήτηση στην γκάμα 
των κλιματιζόμενων θαλάμων κρασιού μας, 
 χωρίζοντάς τους σε λογικά δομημένες σειρές.  
Έτσι, ειδήμονες και επαγγελματίες χρήστες 
 εμπνέονται για να επιλέξουν τον κλιματιζόμενο  
θάλαμο κρασιού που ταιριάζει στις ανάγκες τους. 

25

Σειρά

GrandCru Selection

Για γνώστες με ακόμα υψηλότερες απαιτήσεις από 

έναν κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιού, η σειρά 

GrandCru Selection όχι μόνο προσφέρει βέλτιστη 

φύλαξη, αλλά και εξατομικευμένες ρυθμίσεις 

υγρασίας, σε συνδυασμό με πρόσθετα χαρακτηρι-

στικά ασφαλείας και διαχρονικό σχεδιασμό .

Perfection

Για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις επιχειρήσεων όπως  

οι υπηρεσίες τροφοδοσίας, η σειρά Perfection  

είναι σχεδιασμένη για εντατική χρήση και ομαλή 

εξυπηρέτηση των πελατών. Λεπτομέρειες βελτιστο-

ποίησης της ασφάλειας, υγιεινής, αντοχής και 

ελκυστικού φωτισμού κάνουν αυτές τις μονάδες  

έναν αξιόπιστο και ευπαρουσίαστο συνεργάτη  

για πωλήσεις και εξυπηρέτηση.

GrandCru

Η σειρά GrandCru προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε 

για αξιόπιστη φύλαξη του κρασιού. Η σειρά 

προορίζεται ιδιαιτέρως για ειδήμονες που εκτιμούν 

τη χρηστικότητα και θέλουν η συλλογή κρασιών 

τους να είναι στα καλύτερα χέρια.

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού
---

Θάλαμοι σερβιρίσματος κρασιού 
για επαγγελματική χρήση
---

HumiditySelect

HumidityControl

Καλάθι φιαλών EasyServe

Μαύρη λαβή

Λαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο

Λαβή με ενσωματωμένο  
μηχανισμό ανοίγματος



GrandCru GrandCru Selection

Ποιότητα Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας

Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασιών σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασιών σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C

Σταθερή προβολή της τρέχουσας θερμοκρασίας Σταθερή προβολή της τρέχουσας θερμοκρασίας

Τριπλό τζάμι UV και ασφαλείας / UVProtect Plus Τριπλό τζάμι UV και ασφαλείας / UVProtect Plus

Αντικραδασμική φύλαξη / VibrateSafe Αντικραδασμική φύλαξη / VibrateSafe

Αντικριστή αποθήκευση για μέγιστη χωρητικότητα Αντικριστή αποθήκευση για μέγιστη χωρητικότητα

Αντικαθιστούμενο στεγανοποιητικό πόρτας Αντικαθιστούμενο στεγανοποιητικό πόρτας

Πόδια ρυθμιζόμενα σε 2 ύψη Πόδια ρυθμιζόμενα σε 2 ύψη

Βέλτιστο κλίμα Ρυθμιζόμενη υγρασία με HumiditySelect Ελεγχόμενη υγρασία HumidityControl 

Εμφάνιση τρέχουσας υγρασίας

1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση αντικατάστασης 1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση αντικατάστασης

Ρύθμιση θερμοκρασίας σε διαστήματα 1 °C Ρύθμιση θερμοκρασίας σε διαστήματα 1 °C

Άνεση και ευελιξία Βοήθημα φόρτωσης EasyFill Βοήθημα φόρτωσης EasyFill

Πόρτα SelfClosing Πόρτα SelfClosing

Ξύλινα ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος Ξύλινα ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος

Οθόνη με επιλογή 9 γλωσσών (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT) Οθόνη με επιλογή 9 γλωσσών (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)

Σχεδίαση και τρόπος ζωής Φωτισμός οροφής LED Φωτισμός οροφής LED (συμπαγής πόρτα), LightColumn  
(γυάλινη πόρτα)

Οπίσθιο πάνελ τοιχώματος σε μεταλλικό γκρι γραφίτη Οπίσθιο πάνελ τοιχώματος από ανοξείδωτο ατσάλι

Οθόνη αφής Οθόνη αφής

Φωτισμός παρουσίασης (γυάλινη πόρτα) Φωτισμός παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)

Μαύρη ράβδος λαβής Μαύρη λαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο

Χαμηλός θόρυβος Χαμηλός θόρυβος

Ασφάλεια TempProtect Plus TempProtect Plus

Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος

Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη,  
με φωτεινή ένδειξη και μήνυμα push με SmartDevice*

Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη,  
με φωτεινή ένδειξη και μήνυμα push με SmartDevice*

Κλειδαριά οθόνης Κλειδαριά οθόνης

Επανατοποθετούμενη μηχανική κλειδαριά Ενσωματωμένη μηχανική κλειδαριά

Συνδεσιμότητα* Με δυνατότητα SmartDevice SmartDevice (το κουτί SmartDevice περιλαμβάνεται)

Φωτισμός παρουσίασης* Φωτισμός παρουσίασης*

Ρύθμιση θερμοκρασίας σε διαστήματα 1 °C* Ρύθμιση θερμοκρασίας σε διαστήματα 1 °C*

Εμφάνιση και έλεγχος σχετικών λειτουργιών συσκευής* Εμφάνιση και έλεγχος σχετικών λειτουργιών συσκευής*

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού - σειρές

* μέσω εφαρμογής SmartDevice26

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού – γκάμα 2023

GrandCru GrandCru Selection
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27** + 3,4 cm μεντεσές πόρτας
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Γκάμα 2023

WFbli 7741

WFbli 5241

WFbli 5041

Σειρά

Perfection

Ποιότητα Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας

Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασιών σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C

Σταθερή προβολή της τρέχουσας θερμοκρασίας

Τριπλό τζάμι UV και ασφαλείας / UVProtect Plus

Αντικραδασμική φύλαξη / VibrateSafe

Αντικριστή αποθήκευση για μέγιστη χωρητικότητα

Αντικαθιστούμενο στεγανοποιητικό πόρτας

Πόδια ρυθμιζόμενα σε 2 ύψη

Βέλτιστο κλίμα Ρυθμιζόμενη υγρασία με HumiditySelect

1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση αντικατάστασης

Ρύθμιση θερμοκρασίας σε διαστήματα 1 °C

Άνεση και ευελιξία Καλάθι φιαλών EasyServe

PowerChill

Βοήθημα φόρτωσης EasyFill

SelfClosingDoor

Μεταλλικά ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος και ξύλινη πρόσοψη

Οθόνη με επιλογή από 12 γλώσσες 
(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)

Σχεδίαση και τρόπος ζωής Φωτισμός: LightColumn και στις δύο πλευρές

Οπίσθιο πάνελ τοιχώματος από ανοξείδωτο ατσάλι

Οθόνη Touch & Swipe

Φωτισμός παρουσίασης

Λαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο με ενσωματωμένο 
 μηχανισμό ανοίγματος

Χαμηλός θόρυβος

Ασφάλεια TempProtect Plus

Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος

Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, με παλλόμενη  
φωτεινή ένδειξη και μήνυμα push με SmartDevice*

Κλειδαριά οθόνης

eDoorLock

Συνδεσιμότητα* SmartDevice (το κουτί SmartDevice περιλαμβάνεται)

Φωτισμός παρουσίασης*

Ρύθμιση θερμοκρασίας σε διαστήματα 1 °C*

Εμφάνιση και έλεγχος σχετικών λειτουργιών συσκευής*

Θάλαμοι σερβιρίσματος κρασιού

Ελκυστική εμφάνιση μέσα και έξω.
Οι LED LightColumns κανονικού ύψους στις δύο πλευρές φωτίζουν το εσωτερικό 

και αναδεικνύουν τη συλλογή κρασιών. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο 

 διαβαθμιζόμενος φωτισμός παρουσίασης που αναδεικνύει όμορφα τα κρασιά. 

Σταθερό κράτημα.
Η εργονομική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος τελειοποιήθηκε για 

συχνή χρήση και επιτρέπει το γρήγορο και εύκολο άνοιγμα της πόρτας – ακόμα 

και όταν πρέπει να ανοιχτεί αρκετές φορές συνεχόμενα.

Ιδανικοί για σερβίρισμα.
Για εξαιρετικό σέρβις, η κάθε κίνηση μετράει. Αυτό σημαίνει ότι τα κρασιά πρέπει 

να είναι σωστά τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα, όπως στο καλάθι φιαλών 

EasyServe. Τοποθετημένο στο ύψος του πάγκου εργασίας, είναι συρόμενο πάνω 

σε ράγες.

Αντοχή και ευελιξία.
Τα ανθεκτικά μεταλλικά ράφια με την ξύλινη πρόσοψη μπορούν να μετακινηθούν  

όπως απαιτείται για την ευέλικτη διάταξη των φιαλών. Οι συνδέσεις παρέχουν 

ασφαλές κράτημα και το επικαλυμμένο μέταλλο καθαρίζεται εύκολα.

Πρώτα η ασφάλεια.
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση εμποδίζεται με το eDoorLock. Η κλειδαριά πόρτας 

μπορεί να ξεκλειδωθεί με ένα PIN. Και για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, η εφαρμογή 

SmartDevice σ;aς λέει ανά πάσα στιγμή και όπου και αν βρίσκεστε αν η πόρτα 

είναι ανοιχτή ή κλειστή.

Άδεια για ψύξη.
Το PowerChill ψύχει αυτόματα και εξαιρετικά γρήγορα φιάλες που μόλις τοποθετή-

θηκαν στον θάλαμο. Ακόμα και τις μέρες με πολλή δουλειά, που η πόρτα ανοίγει  

διαρκώς, η συσκευή παράγει ανεξάρτητα την ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος 

και αυτόματα επιστρέφει στη συνήθη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. 

Θάλαμοι σερβιρίσματος κρασιού για επαγγελματική χρήση
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** + 3,4 cm μεντεσές πόρτας* μέσω εφαρμογής SmartDevice

Perfection. Η νέα σειρά 
για επαγγελματίες. 
---
Οι θάλαμοι σερβιρίσματος κρασιού της Liebherr 
έχουν βελτιστοποιηθεί ειδικά για επαγγελματική 
 χρήση σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υπηρεσίες 
 τροφοδοσίας.
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Το ακόλουθο υλικό POS θα προσφέρεται 

σε όλους τους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιού της Liebherr:

01 
Ετικέτα σειράς.
Υποστηρίζει τη συσκευή σας και μεγιστοποιεί την αξία πώλησης.  

Ο κωδικός QR παρέχει πληροφορίες σε βάθος σχετικά με το επίπεδο 

εξοπλισμού της σειράς.

02 
Φυλλάδιο πληροφοριών για ξύλινα ράφια.
Παρέχει σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με τις πέντε 

 προϋποθέσεις για τη σωστή φύλαξη των κρασιών και τα πλεονεκτήματα 

που προσφέρουν οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι της Liebherr (σε 3 γλώσσες 

DE/FR/EN). Βοηθά έτσι να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των κλιματιζόμενων θαλάμων κρασιού της Liebherr στα σενάρια πώλησης – 

ή λειτουργεί σαν «σιωπηρός πωλητής».

01 

02 

Υλικό POS. 
---
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