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Διαχρονική
φρεσκάδα
---

Θέλετε να έχετε τρόφιμα με πολύ υψηλή ποιότητα και 
αυθεντικές γεύσεις. Δεν διστάζετε να κάνετε μια μεγαλύ-
τερη διαδρομή για πιο καλά τυριά, αναζητάτε τα φρέσκα 
ψάρια και θα σκύψετε να κόψετε τα δικά σας ραπανάκια 
από τον κήπο σας. Δεν θα ήταν  λοιπόν τέλεια αν αυτήν την 
ποιότητα την είχατε και στο πιάτο σας μετά από μερικές 
μέρες διατήρησης στο ψυγείο; Αν δηλαδή σχεδόν σταμα-
τούσε ο χρόνος; Πιστεύουμε πως ναι.  
 
Γι’ αυτό ο στόχος μας είναι να βρίσκουμε και να εξελί
σσουμε  συνεχώς νέες και καλύτερες λύσεις, ώστε να 
 εγγυόμαστε τις ιδανικές συνθήκες διατήρησης για τελείως 
διαφορετικά τρόφιμα. Για φρεσκάδα που παραμένει, για 
προστασία των πολύτιμων βιταμινών και για γεύσεις 
όπως αμέσως μετά την αγορά ή τη συγκομιδή. Καλύτερα 
όμως πειστείτε για αυτό μόνοι σας. Με τις αυτόνομες 
συσκευές Liebherr για το 2023.
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Ποιότητα

Ακόμη και η πιο μικρή 
λεπτομέρεια δεν μένει 
απαρατήρητη.
---

Άνεση για όλους. 

Οι αυτόνομες συσκευές μας διατίθενται σε διάφορες σειρές: 
Pure, Plus, Prime και Peak. Όμως όποια σειρά και αν διαλέξετε, 
σε κάθε συσκευή Liebherr θα βρείτε την ασύγκριτη ποιότητα 
Liebherr. Καθώς στη σειρά Pure ενσωματώνονται εργοστα-
σιακά στις συσκευές μας πολλές ιδιαίτερες λειτουργίες. Για 
παράδειγμα η αυτόματη λειτουργία απόψυξης NoFrost. Ή η 
τεχνολογία EasyFresh για τη διατήρηση φρούτων και λαχα-
νικών. Ή η λειτουργία DuoCooling. Χάρη στα δύο ξεχωριστά 
κυκλώματα ψύξης, το DuoCooling φροντίζει ώστε να μην γίνε-
ται καθόλου ανταλλαγή αέρα μεταξύ ψυγείου και κατάψυξης. 
Με τον τρόπο αυτό ούτε ξηραίνονται τα αποθηκευμένα τρό-
φιμα αλλά ούτε και μεταφέρονται οσμές.

Τίποτα δεν πρέπει να σχεδιάζεται  
με προχειρότητα. 

Τα ποιοτικά μας πρότυπα περιλαμβάνουν και τις μικρότερες 
λεπτομέρειες. Προτού για παράδειγμα, εγκριθεί από εμάς 
ένας μεντεσές πόρτας, πρέπει να ανοιγοκλείσει δοκιμαστικά 
100.000 φορές τουλάχιστον. Αυτό αντιστοιχεί σε χρήση για 
πάνω από 15 χρόνια. Όλα τα άλλα λειτουργικά μέρη δοκιμάζο-
νται επίσης από εμάς για αυτήν τη διάρκεια ζωής.  

Και σε περίπτωση που παρά τις προσδοκίες κάτι δεν αντα-
ποκρίνεται στις επιθυμίες σας, μπορείτε εσείς ή κάποιος από 
τους πολλούς ειδικευμένους συνεργάτες μας να το διορθώσει 
κατά κανόνα γρήγορα. Αφού κάθε συσκευή μας είναι εξαιρετικά 
εύκολο να επισκευαστεί. Όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 
διατίθενται εν μέρει για περισσότερο από 10 χρόνια. Αυτό 
σημαίνει όχι μόνο διάρκεια, αλλά και εξοικονόμηση χρημάτων 
για μικρές επισκευές ή την αγορά μιας νέας συσκευής.

Δεν είμαστε μόνο λόγια. Δίνουμε και εγγυήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ελέγχουμε πολύ προσεκτι-
κά όλα τα εξαρτήματα των ψυγείων μας και τα περνάμε από 
δοκιμές πιο αυστηρές και πιο συχνές από ό,τι απαιτεί 
ο νόμος – μέχρι και λίγο πριν από τη συσκευασία. Μόνο 
τότε επιτρέπεται οι συσκευές μας να ηρεμήσουν για λίγο. 
Όλα τα εργοστάσιά μας έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα για Ποιότητα ISO 9001, Διαχείριση 
Ενέργειας ISO 50001 και για Περιβαλλοντολογική Διαχεί-
ριση ISO 14001. Συνεπώς τίποτα δεν είναι πιο εύκολο για 
εμάς, από το να σας δώσουμε εγγύηση για τουλάχιστον δύο 
χρόνια ότι τα προϊόντα μας είναι χωρίς σφάλματα υλικών 
ή κατασκευής και ότι ενσωματώνονται ιδιαίτερα εύκολα. 

Και τέλος ακόμη ένα δώρο: η 10-ετής εγγύησή μας για τους 
 συμπιεστές. Αυτή διατίθεται δωρεάν με την εγγραφή της 
συσκευής μέσα στον πρώτο χρόνο.

Με λίγα λόγια: Ένα είναι βέβαιο – Θα απολαμβάνετε το δικό 
σας Liebherr για πολύ καιρό.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ποιό
τητα χωρίς συμβιβασμούς – μέχρι 
την πιο μικρή βίδα. Και αυτό από την 
αρχή. Από το 1954 κατασκευάζουμε 
ψυγεία και καταψύκτες υψηλής ποι-
ότητας και τα διανέμουμε παγκο-
σμίως. Βασικά όμως παραμένουμε 
μια οικογενειακή επιχείρηση, ριζω-
μένη στη Γερμανία. Εκεί σχεδιάζουμε 
όπως πάντα όλα τα προϊόντα μας. 
Γερμανική τεχνολογία – Με προσή-
λωση στον ιδρυτή μας και με επί-
γνωση της τεχνογνωσίας που έχει 
συσσωρευθεί από αρκετές γενιές 
μηχανικών.

EasyFresh για φρούτα και λαχανικά από τη σειρά Pure και πάνω. Το μαγνητικό λάστιχο πόρτας διασφαλίζει σωστό κλείσιμο.

CNsfd 573i   Σειρά Plus
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Ευθύνη για τα προϊόνταΕυθύνη για τα προϊόντα

Κατά τον σχεδιασμό των συσκευών 
μας, πρωταρχικό μας μέλημά είναι 
να ακολουθούμε μια ενιαία βιώσιμη 
πολιτική. Σημαντικά στοιχεία είναι η 
μεγάλη διάρκεια ζωής των συσκευών 
μας, η ύψιστη ενεργειακή απόδοση 
και η μείωση της σπατάλης τροφί-
μων. Γιατί όλα αυτά; Επειδή μια ενι-
αία πολιτική είναι απαραίτητη για 
την προστασία τόσο των ανθρώπων 
όσο και της φύσης.

Μείωση της σπατάλης τροφίμων. 

Όποιος αποθηκεύει τρόφιμα σε ιδανικές συνθήκες θερμοκρα-
σίας, έχει μεγάλη συνεισφορά στη μείωση της σπατάλης των 
τροφίμων. Με τις συσκευές μας αυτό επιτυγχάνεται – χάρη 
στον συνδυασμό πρωτοποριακών λειτουργιών:

Πρώτον: Οι τεχνολογίες διατήρησης της φρεσκότητας.  
Όπως για παράδειγμα η λειτουργία DuoCooling στους ψυγει-
οκαταψύκτες μας που εμποδίζει την πρόωρη ξήρανση των 
τροφίμων σας. Πρωτοποριακές τεχνολογίες όπως το BioFresh 
φροντίζουν για ιδανικές συνθήκες φύλαξης με σαφώς μεγα-
λύτερη διάρκεια ζωής και φρεσκότητας. Έτσι πετάτε λιγότερα 
τρόφιμα και δεν χρειάζεται να πηγαίνετε πολύ συχνά στην 
αγορά. Και τα πιο μεγάλα συρτάρια μηδέν βαθμών προσφέ-
ρουν άφθονο χώρο για μεγάλο όγκο τροφίμων.

Δεύτερον: Η εφαρμογή SmartDevice υποστηρίζει επίσης τη 
σωστή αποθήκευση τροφίμων και φροντίζει έτσι για περισσό-
τερη γεύση και μεγαλύτερη διάρκεια.

Τρίτον: Οι συσκευές μας σκέφτονται για εσάς και σας ενημε-
ρώνουν όταν κινδυνεύει η σωστή διατήρηση των τροφίμων 
σας. Για παράδειγμα, ειδοποιώντας σας αν η πόρτα του 
ψυγείου έχει μείνει ανοιχτή.

Μια πλήρως αποδοτική σειρά προϊόντων.

Και η φετινή μας γκάμα είναι πάλι γεμάτη με συσκευές που 
ανήκουν στις καλύτερες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης 
της αγοράς – αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες των προϊόντων 
μας: Ψυγεία, καταψύκτες και ψυγειοκαταψύκτες της νέας 
γενιάς αυτόνομων συσκευών.

Αλλά βέβαια υπάρχουν ακόμη πολλές άλλες μικρές λεπτομέ-
ρειες, που κάνουν την καθοριστική διαφορά μιας συσκευής 
Liebherr σχετικά με την αποδοτικότητα, για παράδειγμα, 
οι πολλές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Σχετικό 
παράδειγμα αποτελεί το EnergySaver, με το οποίο η κανο-
νική θερμοκρασία αυξάνεται στους 7 °C ή η λειτουργία 
HolidayMode, που στη διάρκεια των διακοπών σας κρατάει 
κρύα μόνο τα τελείως απαραίτητα, ή ακόμα, η λειτουργία 
CleaningMode, για τον ενεργειακά οικονομικό καθαρισμό 
της συσκευής σας.

Ποιότητα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Συνειδητή διαχείριση πόρων με τη χρήση υλικών με μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Από προσήλωση προς την επόμενη γενιά, 
χρησιμοποιούμε αποκλειστικά μονωτικά φύλλα αντοχής, 
φυσικά ψυκτικά μέσα και έχουμε καταργήσει τελείως τα 
ψυκτικά HFO, μέχρι να διευκρινιστεί τελείως η επίδρασή 
τους στο περιβάλλον. Επίσης και κατά την κατασκευή σκε-
φτόμαστε το περιβάλλον. Χρησιμοποιούμε κυρίως υλικά, 
τα οποία μετά το τέλος ζωής της κάθε συσκευής θα μπορούν 
να ανακυκλωθούν. Επιπρόσθετα φροντίζουμε με συνέπεια 
ώστε να επαναχρησιμοποιούνται τα πλαστικά υλικά που 
περισσεύουν.

Για νερό χωρίς πλαστικά. 

Η μονάδα InfinitySpring φροντίζει για κρύο, τέλεια 
φιλτραρισμένο νερό – κατευθείαν στην κουζίνα. 
Έτσι γλιτώνετε το νερό σε πλαστικά μπουκάλια, 
καθώς και την κοπιαστική μεταφορά τους.

Liebherr RBa 4250  Σειρά Prime
Με αυτό το ψυγείο με BioFresh σε ολόκληρο  
τον χώρο καταφέραμε να επιτύχουμε την πλέον 
υψηλή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης με  
ένα ισορροπημένο συνολικό πακέτο. 

Χάρη στον σχεδιασμό InteriorFit, η συσκευή δεν 
χρειάζεται καθόλου απόσταση αερισμού από  
τον τοίχο και προσαρμόζεται ιδανικά στην 
 κουζίνα σας. Εξάλλου ξεχωρίζει με ένα από τα  
πιο  ευρύχωρα συρτάρια BioFresh της αγοράς.

Σκεφτόμαστε και
πέρα από το σήμερα.
---
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Εναρμονισμένη απόδοσηΕναρμονισμένη απόδοση

Το ηλεκτρονικό εργαλείο των προγραμμάτων LABEL2020  
και BELT, τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, δείχνει 
πόσο αποδοτικές είναι οι συσκευές μας. Σε αυτήν τη σελίδα 
(tool.label2020.eu) μπορείτε να δείτε την κατανάλωση ενέρ-
γειας, καθώς και πολλά άλλα χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών 
συσκευών και να τα συγκρίνετε μεταξύ τους. Ο υπολογιστής 
λαμβάνει υπόψη τις τοπικές τιμές ρεύματος και εμφανίζει 
το κόστος για το σύνολο της διάρκειας χρήσης. Η σύγκριση 
δείχνει: Τα Liebherr αξίζουν!

Τέλεια ποια είναι  
τέλεια ισορροπημένη;  
ένα ισχυρό σύνολο.
---

Τα ψυγεία μας πραγματικά κάνουν 
τα πάντα. Εκτός από τη χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας κερδίζουν 
επίσης βαθμούς με τη σχεδόν αθό-
ρυβη λειτουργία τους, τον άφθονο 
χώρο για τρόφιμα, τη μεγάλη διάρ-
κεια ζωής και τα σημαντικά αποθέ-
ματα ισχύος, αν κάποτε αυτά χρει-
αστούν. Ήδη κατά τον σχεδιασμό 
έχουμε λάβει υπόψη ταυτόχρονα 
πάμπολλους παράγοντες και προ-
σφέρουμε την ιδανικά ισορροπημένη 
συσκευή. Ή αλλιώς: Για εμάς όλα τα 
καλά πράγματα δεν είναι τρία αλλά 
τέσσερα.

 Κατανάλωση ενέργειας

Οι νέες αυτόνομες συσκευές μας κατέχουν κορυφαίες θέσεις 
στις κατηγορίες απόδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, προστα-
τεύετε τους πολύτιμους πόρους του περιβάλλοντός μας και, 
χάρη στη χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση, έχετε οικονομία 
και στο πορτοφόλι σας.

  Χώρος ψύξης

Για κάθε τύπο οικογένειας, συνθήκες διαβίωσης και διαθέ-
σιμο χώρο, σε εμάς θα βρείτε την κατάλληλη συσκευή. Από 
τα εξαιρετικά μεγάλα συρτάρια έως τις μικρότερες λεπτο-
μέρειες, φροντίζουμε να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτο 
κανένα εκατοστό, για παράδειγμα, με ενσωματωμένες στα 
τοιχώματα λύσεις φωτισμού.

  Θόρυβος

Στα μοντέρνα σχέδια κατοικιών, η κουζίνα και το καθιστικό 
ενοποιούνται όλο και περισσότερο. Συνεπώς οι αθόρυβες 
συσκευές κουζίνας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. 
Γι αυτό το νέο μας πρόγραμμα προσφέρει μια μεγάλη γκάμα 
εξαιρετικά αθόρυβων συσκευών. Εν μέρει επιτυγχάνονται 
μάλιστα τα σχεδόν αθόρυβα 32 dB. 

  Ψυκτική ισχύς

Έξυπνοι αισθητήρες προσαρμόζουν διαρκώς την ψυκτική 
ισχύ στην τρέχουσα χρήση – δηλαδή οι αυτόνομες συσκευές 
μας είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης και οικονομικές 
στην καθημερινή ζωή. Ταυτόχρονα, προσφέρουν μεγάλα 
αποθέματα ισχύος, για παράδειγμα, για την ψύξη μεγαλύτε-
ρης ποσότητας τροφίμων μετά τα ψώνια της εβδομάδας.

Απόδοση σε ισορροπία – σε τελειότητα: 
Η τεχνολογία μας BluPerformance 

Η καινοτομία των μοντέλων μας BluPerformance:  
Ενσωματώσαμε ολόκληρο τον ψυκτικό μηχανισμό στη 
βάση της συσκευής. Ως αποτέλεσμα, συσκευές ίδιων 
διαστάσεων παρέχουν πολύ μεγαλύτερο ωφέλιμο 
χώρο. Έχετε δηλαδή σαφώς περισσότερο χώρο για τα 
τρόφιμα και τα ποτά σας. Επιπλέον, χάρη στον καλύ-
τερο εξαερισμό της βάσης αυξήθηκε ακόμη περισσό-
τερο η ενεργειακή απόδοση. Και αθόρυβες είναι επίσης 
οι συσκευές μας. Είμαστε σίγουροι: Αυτή η τεχνολογία 
δεν θα ενθουσιάσει μόνο τους ειδικούς.

Η ισχύουσα ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ  
για  ηλεκτρικές συσκευές

Ο κωδικός QR για την ταυτο-
ποίηση του προϊόντος στην 
ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομέ-
νων EPREL (European Product 
Database for Energy Labeling).

1.

2. «Model Identifier» (αναγνω-
ριστικό μοντέλου) για την 
ταυτοποίηση του προϊόντος 
στην ευρωπαϊκή τράπεζα 
δεδομένων EPREL, π.χ. μέσω 
του κωδικού προϊόντος.

3. Η νέα κλίμακα απόδοσης «A» 
έως «G». Όμως το σήμα «G» 
προορίζεται μόνο για ψυγεία 
κρασιών.

4. Το άθροισμα των όγκων όλων 
των χώρων κατάψυξης.

5. Το άθροισμα των όγκων όλων 
των ζωνών ψυχρής συντήρη-
σης και των θαλάμων ψύξης.

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

Höchste
Energieeffizienz

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

Größeres
Fassungsvermögen

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

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

Kreislauffähig in die Zukunft.
Dieses Jahr bringen wir mit unserer innovativen Vakuum-Perlit-Technologie eine Weltneuheit auf den Markt, die die Welt 
des Kühlens und Gefrierens nachhaltig verändern wird.
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menden zwei Jahre folgt dann der erste vollständig mit Vakuum-Perlit-Technologie ausgestattete BluRoX-Gefrier-
schrank – noch energieeffizienter und mit noch mehr Fassungsvermögen. 
Die innovative BluRoX-Technologie von Liebherr bringt zahlreiche Vorteile für Mensch und Umwelt.

Höchste
Energieeffizienz

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

Größeres
Fassungsvermögen

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

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

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

Höchste
Energieeffizienz

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

Größeres
Fassungsvermögen

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

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

BluRoX
⸺

Βιωσιμότητα για το μέλλον.
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BluRoX: Θερμομόνωση με καινοτόμα  
τεχνολογία κενού και περλίτη.
---
Το BluRoX κάνει ένα μεγάλο βήμα προς ένα 
ενεργειακά αποδοτικό, βιώσιμο μέλλον. 
Προκειμένου οι συσκευές ψύξης γίνουν πιο 
φιλικές προς το περιβάλλον, η πρωτοπο-
ριακή τεχνολογία BluRoX της Liebherr χρη-
σιμοποιεί μια πολύ αποδοτικότερη μορφή 
θερμομόνωσης σε σχέση με τον συμβατικό 
αφρό πολυουρεθάνης, το κενό. Το λεπτο-
αλεσμένο πέτρωμα λάβας, ο λεγόμενος 
 περλίτης, σταθεροποιεί τα εξαρτήματα  
που χρησιμοποιούν κενό, γεγονός  
που έχει πολλά πλεονεκτήματα για  
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Μεγαλύτερος όγκος.
 
Με τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις, ο ωφέλιμος εσωτερικός χώρος 
μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 25 % χάρη στο BluRoX. Η εξαιρετική 
μόνωση που προσφέρει το κενό επιτρέπει λεπτότερα τοιχώματα και 
πόρτες σε σύγκριση με τους καταψύκτες που χρησιμοποιούν μόνωση 
αφρού πολυουρεθάνης, δημιουργώντας πολύτιμο χώρο για όλα όσα 
χρειάζεται η κατάψυξή σας.

Βιώσιμη σχεδίαση προϊόντων.
 
Το BluRoX είναι ένας νέος τύπος μόνωσης που καταργεί τον συμβατικό αφρό πολυου-
ρεθάνης. Για τη θερμομόνωση, το BluRoX χρησιμοποιεί ένα κενό, το οποίο σταθερο-
ποιείται με χρήση λεπτοαλεσμένου πετρώματος λάβας (περλίτη). Με αυτόν τον τρόπο, 
δημιουργείται μια λύση αξεπέραστης αποδοτικότητας, ενεργειακά, και ταυτόχρονα 
βιώσιμη: Ο περλίτης μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο τέλος της ζωής ενός κατα-
ψύκτη BluRoX, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία.

Πρεμιέρα στο Liebherr FNb 5056.
 
Το BluRoX χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο μοντέλο FNb 5056 της Liebherr. Η πόρτα αυτού του 
καταψύκτη σηματοδοτεί την παγκόσμια πρεμιέρα αυτής της καινοτόμου μεθόδου μόνωσης: σύμφωνα 
με την ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ, το μοντέλο FNb 5056 της Liebherr αποτελεί τον πρώτο καταψύκτη 
του είδους του με ενεργειακή κλάση «Β». Και για να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει έτσι για πολλά 
χρόνια, η υψηλής ποιότητας μόνωση διαθέτει επίσης τη χαρακτηριστική ανθεκτικότητα της Liebherr.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτές τις 
συναρπαστικές τεχνολογίες και τα 
πλεονεκτήματα του BluRoX εδώ: 
home.liebherr.com/blurox

Διαθέσιμα το 2ο τρίμηνο 2023.

Ύψιστη ενεργειακή απόδοση.
 
Το BluRoX υποστηρίζει τη θερμομόνωση τόσο αποτελεσματικά, 
ώστε τα μοντέλα Liebherr που διαθέτουν την καινοτόμα αυτή 
τεχνολογία μόνωσης κενού προσφέρουν ύψιστη  ενεργειακή 
απόδοση. Ξεκινάμε με τον πιο αποδοτικό καταψύκτη του 
είδους του: το Liebherr FNb 5056 με τεχνολογία BluRoX 
στην πόρτα.

Παγκόσμια πρεμιέρα: BluRoX Παγκόσμια πρεμιέρα: BluRoX
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Τεχνολογίες διατήρησης φρεσκάδας Τεχνολογίες διατήρησης φρεσκάδας

RBa 4250   Σειρά Prime

Νοστιμιά μεγάλης 
διάρκειας.
---
Στις αγορές σας δεν κάνετε συμβιβα-
σμούς. Προσέχετε για φυσικά προϊόντα, 
άριστη ποιότητα και απόλυτη φρε-
σκάδα. Ολοφάνερο: Όποιος ενδιαφέρε-
ται έτσι για καλά τρόφιμα, θέλει επίσης 
αυτά να διατηρούνται και αρκετά. Ακρι-
βώς γι’ αυτό αναπτύξαμε καινοτόμες 
τεχνολογίες διατήρησης της φρεσκάδας 
και τις βελτι ώνουμε συνεχώς. Έτσι ώστε 
τα τρόφιμά σας να έχουν απαράμιλλη 
γεύση ακόμη και μετά από μερικές 
μέρες στο ψυγείο.

BioFresh Professional με Hydro Breeze. 
Όπως στην επαγγελματική ψύξη.
Ένα ψυχρό νέφος που απλώνεται ως βάλσαμο επάνω στα φρούτα 
και τα λαχανικά. Εξασφαλίζει τραγανή φρεσκάδα και βελτιώνει την 
υφή – μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή αίσθηση για φρούτα και λαχανικά 
στο επαγγελματικό συρτάρι BioFresh.

BioFresh Professional με συρτάρι Fish & Seafood. 
Φρεσκοαλιευμένα όπως στην αγορά.
Ευαίσθητα τρόφιμα όπως ψάρια και θαλασσινά διατηρούνται καλύ-
τερα σε θερμοκρασία γύρω στο μηδέν και με ελάχιστη υγρασία αέρα. 
Γι’ αυτό η σταθερή θερμοκρασία των –2 °C στο συρτάρι Fish & Seafood 
είναι ιδανική για τη διατήρηση της φρέσκιας γεύσης. 

EasyFresh. Ιδανικό για φρούτα και λαχανικά.
Φρούτα και λαχανικά διατηρούνται σωστά εκτός συσκευασίας. 
Στην ίδια θερμοκρασία όπως στον χώρο ψύξης, και κλεισμένο 
αεροστεγώς στο συρτάρι, το μαρούλι, για παράδειγμα, θα 
παραμείνει τραγανό και φρέσκο ακόμη και πάνω από 7 ημέρες. 

NoFrost. Τέλος στην απόψυξη.
Με την αυτόματη απόψυξη διασφαλίζεται η φρεσκάδα διαρκείας 
των  κατεψυγμένων τροφίμων. Δεν χρειάζεται πλέον ενδιάμεση 
αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων για να κάνετε απόψυξη. 
Η σταθερή ψύξη σε ιδανικές συνθήκες διατηρείται χωρίς διακοπές.

BioFresh. Η λύση μας για όλα.
Με την επιτυχημένη τεχνολογία BioFresh, τα τρόφιμα αποθηκεύο-
νται σε θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 0 °C, αισθητά πιο ψυχρά 
από τον υπόλοιπο χώρο τη συσκευής. Με την ιδανική υγρασία αέρα 
τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα στην αεροστεγή 
φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα. 
Τα κρέατα, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά διατηρούνται καλύτερα 
στο συρτάρι Meat & Dairy.

DuoCooling. Χωρίς ξήρανση.
Η βασική τεχνολογία σε όλα τα ψυγεία και τους καταψύκτες μας. 
Χάρη στα δύο πλήρως ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης, το DuoCooling 
φροντίζει ώστε να μην γίνεται καθόλου ανταλλαγή αέρα μεταξύ 
 ψυγείου και κατάψυξης. Τα τρόφιμα ούτε ξηραίνονται ούτε μεταφέ-
ρουν οσμές.

BioFresh σε όλο το ψυγείο. Χώρος για έναν ολόκληρο κήπο.
Ειδικά τις περιόδους συγκομιδής χρειάζεστε χώρο για πολλά 
φρούτα και λαχανικά. Ιδανικό για αυτήν την περίπτωση είναι 
το ψυγείο με BioFresh σε ολόκληρο τον χώρο. Σε θερμοκρασία 
λίγο πάνω από τους 0 °C και με ευέλικτη υγρασία αέρα παραμέ-
νουν όλα φρέσκα και τραγανά για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Και αν η σοδειά είναι μερικές φορές μικρότερη, τα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα, το κρέας και τα λουκάνικα παραμένουν φρέσκα 
στα συρτάρια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι στον 
κανονικό χώρο ψύξης. Και κάτι σημαντικό για το περιβάλλον: 
η ενεργειακή κλάση A.
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Bio
Fresh

Easy
Fresh

16 17

+40 ημέρες

+10 ημέρες

+10 ημέρες

+8 ημέρες

+3 ημέρες

+11 ημέρες

+40 ημέρες

+48 ημέρες

+12 ημέρες

EasyFresh BioFresh

Οι ημέρες δίνονται συγκριτικά 
με το υπόλοιπο τμήμα του ψυγείου.
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Lebensraum Küche

Hydro
Breeze

+40 ημέρες

+12 ημέρες

+10 ημέρες

+11 ημέρες

+8 ημέρες

+12 ημέρες+8 ημέρες

Δροσιά στην ομίχλη.  
Ιδανικός καιρός για 
τα λαχανικά σας.
---
Η λειτουργία HydroBreeze αποτελεί 
 παράδειγμα των απαιτήσεών μας 
για απόλυτη φρεσκάδα. Ένα ψυχρό 
σύννεφο δροσιάς που απλώνεται 
ως βάλσαμο επάνω στα φρούτα και 
τα λαχανικά στο συρτάρι BioFresh 
Professional. Το ψυχρό σύννεφο 
 δροσιάς  φροντίζει για  τραγανιστά 
τρόφιμα, βελτιώνει τη δομή τους και 
διατηρεί φρέσκα για μεγάλο  διάστημα 
ακόμη και τα ευαίσθητα λαχανικά. 
Επιπλέον, η εικόνα που προσφέρει το 
συρτάρι BioFresh Professional είναι 
από μόνη της εντυπωσιακή.

Κάθε φορά που ανοίγετε το ψυγείο δημιουργείται ένα ψυχρό σύννεφο φρεσκάδας.

BioFresh Professional με HydroBreeze

Το μυστικό φρεσκάδας της φύσης. 

Η πεδιάδα Salinas στην Καλιφόρνια θεωρείται το μπολ 
σαλάτας των ΗΠΑ. Και αυτό οφείλεται επίσης στις ιδιαί-
τερα ευνοϊκές  κλιματικές συνθήκες. Λόγω της εγγύτητας 
στα ψυχρά παραλιακά ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού, το 
καλοκαίρι απλώνεται ένα λεπτό υγρό σύννεφο πάνω από 
την κοιλάδα και τους αγρούς. Αυτό αποτρέπει την ξήρανση 
των λαχανικών που καλλιεργούνται εκεί. Ακριβώς αυτό το 
στοιχείο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εμάς – για το δικό 
μας BioFresh Professional με HydroBreeze.

BioFresh Professional με HydroBreeze

Οι ημέρες δίνονται συγκριτικά 
με το υπόλοιπο τμήμα του ψυγείου.

Περισσότερα για το 
HydroBreeze
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Fish &
Seafood

–2 °C

0 °C

0 °C–2 °C

0 °C–2 °C

+5 ημέρες

+3 ημέρες

+3 ημέρες

+3 ημέρες

+3 ημέρες
+14 ημέρες

+5 ημέρες

Ευέλικτη χρήση
Η επιφάνεια στο συρτάρι BioFresh 
Professional μπορεί να προσαρμόζεται στις 
δικές σας ανάγκες. Δηλαδή μπορείτε να 
 μετατρέπετε τη ζώνη των –2 °C εν μέρει ή 
συνολικά σε ζώνη με θερμοκρασία λίγο πάνω 
από τους 0 °C. Εδώ για παράδειγμα διατη-
ρούνται ιδανικά κρέατα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα. Στα σχήματα παρακάτω βλέπετε 
τις τέσσερις εφικτές επιλογές:

BioFresh Professional με συρτάρι Fish & SeafoodBioFresh Professional με συρτάρι Fish & Seafood

Για να παραμένουν τα ψάρια και  
τα  θαλασσινά φρέσκα όπως στον 
πάγκο της αγοράς ακόμη και μετά 
από  μερικές μέρες χρειά ζεται χώρος 
ψύξης, που να  διατηρεί τη φρεσκάδα – 
δηλαδή ένα  συρτάρι Fish & Seafood. 
Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά διατη-
ρούνται στους –2 °C με  ελάχιστη υγρα-
σία αέρα. Ιδανικές συνθήκες, ώστε 
να απολαμβάνετε γεύση με άρωμα 
θάλασσας για σαφώς μεγαλύτερο 
 διάστημα.

Φρεσκοαλιευμένα όπως 
στην αγορά. Με το 
 συρτάρι Fish & Seafood.
---

Οι ημέρες δίνονται συγκριτικά με το υπόλοιπο τμήμα του ψυγείου.
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Βάλτε τη δική σας  σφραγίδα. 
Στην κουζίνα σας.
---

Τα ψυγεία δεν είναι πλέον απλές 
άσπρες συσκευές. Τώρα που η τραπε-
ζαρία και το καθιστικό δεν διαχωρί-
ζονται, το ντιζάιν παίζει έναν πολύ 
σημαντικό ρόλο. Η νέα λιτή γλώσσα 
των συσκευών Liebherr εντυπωσιά-
ζει χάρη στις ασυνήθιστες γραμμές, 
στις εξευγενισμένες επιφάνειες και 
την απέριττη σιλουέτα.

Μια κλασική, μοναδική εμφάνιση, 
με την οποία οι συσκευές μας εντάσ-
σονται άψογα σε κάθε μοντέρνα 
κουζίνα. Και ταυτόχρονα φαντάζουν 
 ιδιαίτερα. Αλλά φτάνουν τα λόγια:  
το  ντιζάιν μιλάει πραγματικά από 
μόνο του.

Ντιζάιν

Οι συσκευές μας διατίθενται με οθόνη είτε πάνω στην πόρτα.  
Ή, για διακριτικούς λόγους, στο εσωτερικό της συσκευής.

InteriorFit. Απόλυτη εφαρμογή.

Κομψή εκμετάλλευση των ενδιάμεσων χώρων της κουζίνας. 
Χάρη στο InteriorFit, οι αυτόνομες συσκευές μας εντάσσο-
νται τέλεια στην κουζίνα σας – δεν χρειάζονται απόσταση 
από τον τοίχο ούτε από τις διπλανές συσκευές για αερι-
σμό. Μέσα στην κουζίνα σας προεξέχει μόνο η πόρτα του 
 ψυγείου. Όλα τα άλλα είναι αόρατα. 

XRFbd 5220   Σειρά Plus
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Ντιζάιν

Οι επιλογές σας:  
Σικ, σικ ή σικ.
---

Προσόψεις πόρτας

Χειρολαβές

Η κουζίνα σας είναι μοναδική. 
Γιατί το ψυγείο σας να είναι μέτριο? 
Διαλέξτε  ανάμεσα σε συσκευές με 
διάφορα ακριβά υλικά, λεπτά χρώ-
ματα και εργονομικές λάβες. Όμως 
ανεξάρτητα του τι θα αποφασίσετε: 
Ανάμεσα σε αυτές τις μοναδικές 
επιλογές θα έχετε διαλέξει μόνο 
το σωστό.

Λαβή εσοχής
Έτσι δεν προεξέχει πια καμία χειρολαβή. Η κομψή εσοχή 
εναρμονίζεται με το απέριττο ντιζάιν της κουζίνας σας. 

Διαλέξτε ένα από τα εικονιζόμενα ντιζάιν.  
Σε κάθε περίπτωση ένα είναι σίγουρο: Η συσκευή σας θα μαγνητίσει όλα τα βλέμματα.

Λαβή με μηχανισμό ανοίγματος
Η χειρολαβή ακολουθεί απαλά την κίνηση του χεριού σας και κάνει 
το άνοιγμα της πόρτας ακόμη πιο εύκολο. 

SmartSteel GlassWhiteSteelFinishBlackSteel White

XRFst 5295   Σειρά Peak
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CNsdc 5223   Σειρά Plus  

Ντιζάιν

Για τρόφιμα με πολύ 
υψηλές απαιτήσεις.
---

Το ντιζάιν συναντά τη λειτουργικότητα.

Λιτό και διαχρονικό από τη μία, κομψό και μοναδικό από 
την άλλη. Η νέα γλώσσα ντιζάιν ταιριάζει άψογα σε κάθε 
εσωτερικό χώρο. Στον εσωτερικό χώρο εντυπωσιάζουν 
κομψά εξαρτήματα από γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι. 
Η προσεγμένη επεξεργασία, η σημασία στις  λεπτομέρειες  
και ο αρμονικός συνδυασμός υλικών, σχημάτων και 
 χρωμάτων δημιουργούν μια καλαίσθητη συνολική εικόνα. 
Η εικόνα αυτή φωτίζεται διακριτικά χάρη στον νέο 
 σχεδιασμό φωτισμού. 

Άσχετα του πόσο θα σας ενθουσι-
άζει η εμφάνιση του ψυγείου σας 
Liebherr, κάποια στιγμή θα πρέπει  
να το ανοίξετε. Είναι καλό  λοιπόν 
που και το εσωτερικό του έχει 
 μοναδική όψη.

Το νέο σύστημα φωτός LightTower φωτίζει το εσωτερικό 
ομοιόμορφα και στηρίζει ταυτόχρονα τις γυάλινες πλάκες. 
Ευέλικτο, μικρού μεγέθους, μοναδικό.
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Άνεση και ευελιξία Άνεση και ευελιξία

Απλοποιήσαμε το απλό 
ακόμη περισσότερο. 
---
Τα ψυγεία και οι καταψύκτες χρησι-
μοποιούνται καθημερινά. Αυτός είναι 
ο λόγος που δημιουργούμε αυτόνο-
μες συσκευές που κερδίζουν πόντους 
με την άνεση  χειρισμού, την απλό-
τητα και την ευελιξία – από το πρώτο 
άνοιγμα της πόρτας έως την πιο 
μικρή λεπτομέρεια.

Σας αρέσουν τα κρύα ποτά; Το γυάλινο ράφι πάνω από το 
 συρτάρι BioFresh μετατρέπεται με μια κίνηση σε θέση για 
φιάλες. 

Στους ψυγειοκαταψύκτες με VarioTemp τα συρτάρια κατάψυ-
ξης μπορούν να ρυθμίζονται ελεύθερα σε άλλες θερμοκρασίες.  
Έτσι μπορεί η κατάψυξη να χρησιμοποιείται ως χώρος ψύξης  
ή ως δροσερή ζώνη.

Από την άλλη το VarioSpace δημιουργεί χώρο για τη μεγα-
λύτερη γαλοπούλα ή την ψηλότερη τούρτα παγωτού στην 
κατάψυξη. Και κάτι για τις τούρτες: Για όλους τους λάτρεις 
του φούρνου, τα ψυγεία και οι λοιποί συνδυασμοί μας 
 προσφέρουν αρκετό χώρο για ένα γεμάτο ταψί στο ψυγείο. 

Γεμάτο τρόφιμα. Και με άνεση.

Για να βρίσκετε πάντα εύκολα όλα τα τρόφιμά σας, οι 
συσκευές μας έχουν τηλεσκοπικές ράβδους στο ψυγείο 
και στον καταψύκτη, στις οποίες τα συρτάρια μπορούν 
εύκολα να κινούνται μπρος-πίσω. Επίσης σε ράγες στηρίζε-
ται ο  συρόμενος δίσκος με δύο θήκες για μπουκάλια, που 
μπορούν να αφαιρούνται εύκολα χάρη στην ενσωματωμένη 
λαβή. Και αφού βρείτε όλα τα υλικά και τα ποτά, η άνεση 
παραμένει. Χάρη στο SoftSystem. Με το εν λόγω σύστημα 
οι πόρτες μας κλείνουν πάντα απαλά, ακόμα και αν η φόρα 
ήταν πολύ δυνατή.

Η ζωή είναι μια ατέλειωτη σειρά επιθυμιών. 

Οι λεπτομέρειες εξοπλισμού των νέων αυτόνομων συσκευών 
σάς προσφέρουν περισσότερη ελευθερία: Το διαιρούμενο 
γυάλινο ράφι με την εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι δημι-
ουργεί χώρο για περισσότερες φιάλες και κανάτες. Σας αρέσει 
η τάξη; Με το VarioBox και το VarioSafe, μπορείτε να αποθη-
κεύετε μικρότερα αντικείμενα πιο προσιτά στην πόρτα ή στο 
εσωτερικό – πάντα ακριβώς στο ύψος που σας βολεύει.



30 31

Άνεση και ευελιξία

FlexSystem
Φροντίζει για καλύτερη τάξη μέσα στο συρ-
τάρι BioFresh. Ο ιδανικός τρόπος φύλαξης 
μικρών μερίδων φρούτων και λαχανικών 
ή ευαίσθητων τροφίμων.

Συρτάρια επάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
Για να βρίσκετε όλα τα τρόφιμα πάντα 
 γρήγορα – πανεύκολο άνοιγμα και κλείσιμο, 
ακόμη και με τελείως γεμάτο συρτάρι.

Άνεση και ευελιξία

VarioSafe
Για μικρότερα αντικείμενα ορατά 
στο εσωτερικό – πάντα ακριβώς 
στο ύψος που σας βολεύει.

Χώρος φύλαξης  
ανάλογα τις ανάγκες
---

Χρήση ως κατάψυξη (–18 °C)

Χρήση ως ψυγείο (–2 °C – +9 °C) Χρήση ως δροσερή ζώνη (+14 °C)

Με το VarioTemp η θερμοκρασία στην 
κατάψυξη μπορεί να ρυθμίζεται 
 εναλλακτικά μεταξύ –2 °C και +14 °C. 

Ώστε να μην έχετε πρόβλημα χώρου ψύξης για τα μεγάλα 
πάρτι. Καθώς η κατάψυξη, όποτε χρειάζεται, μπορεί να 
 χρησιμοποιείται και ως ψυχρή ζώνη για καναπεδάκια και  
για ποτά. Ή όμως και ως δροσερή ζώνη για τρόφιμα που 
είναι ευαίσθητα στις χαμηλές  θερμοκρασίες, όπως οι 
 πατάτες και τα κρεμμύδια.

Η οικογένειά σας μεγάλωσε και ο χώρος στον ψυγειοκατα-
ψύκτη αρχίζει να μην επαρκεί; Κανένα πρόβλημα. Με το 
VarioTemp  μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τα συρτάρια 
της κατάψυξης ως κανονικό ψυγείο. Σε συνδυασμό με έναν 
 ξεχωριστό καταψύκτη θα έχετε έτσι αρκετό χώρο, ώστε 
να διατηρείτε αρκετά φρέσκα τρόφιμα για όλη τη μεγάλη 
οικογένεια.
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VarioSpace
Πρακτικό για είδη κατάψυξης 
μεγάλου όγκου, όπως π.χ. μια 
πολυόροφη τούρτα γενεθλίων.

Δύσκολο άνοιγμα κατάψυξης:
Ένα πρόβλημα από το παρελθόν.

Χάρη στη νέα τεχνολογία EasyOpen 
μπορούν οι καταψύκτες να ανοίγουν 
κάθε φορά απαλά και χωρίς κόπο. 
Ακόμη και χωρίς χειρολαβή. Πώς το 
καταφέραμε αυτό; Με τη βοήθεια ενός 
μοντέρνου μονωτικού λάστιχου πόρτας 
και χάρη στην καινούργια τεχνολο-
γία BluPerformance καταφέραμε να 
μειώσουμε στο μισό τις δυνάμεις για το 
άνοιγμα της πόρτας. Μικρού μεγέθους, 
απλό, άνετο. 

SpaceBox
Ιδανικό για τα τρόφιμα μικρού όγκου.

SoftSystem – Απαλό κλείσιμο
Ο ιδιαίτερα αθόρυβος μηχανισμός πόρτας ενσωματώνεται ήδη 
στις συσκευές της σειράς Plus.
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Νερό και παγάκια Νερό και παγάκια

Με το InfinitySpring μπορείτε να 
φέρετε μια κρυστάλλινη, κρύα πηγή 
νερού στη μέση της κουζίνας σας. 
Επειδή το νερό είναι υγεία. Το κουβά-
λημα βαριών κιβωτίων και το νερό 
σε πλαστικά μπουκάλια ανήκουν έτσι 
στο παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο 
ανακουφίζονται η μέση σας και το 
περιβάλλον μας. Απλά και φιλικά 
προς το περιβάλλον.

Γρήγορα γεμάτα ποτήρια αντί για χρονοβόρα 
μεταφορά.

Ο ενσωματωμένος ψύκτης νερού σε κανονικό ύψος είναι 
διαθέσιμος τη στιγμή που τον χρειάζεστε και σχεδόν αόρα-
τος όταν δεν τον χρειάζεστε. Ενδείκνυται για δοχεία σχεδόν 
κάθε μεγέθους, αλλά και για καράφες ή μπουκάλια για 
ανθρακούχο νερό. Το ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσμα-
τος παρέχει άριστη ποιότητα νερού. Παρεμπιπτόντως: 
Σε αντίθεση με τα συμβατικά φίλτρα επιτραπέζιου νερού, 
αυτά πρέπει να αντικαθίστανται μόνο κάθε έξι μήνες.

Αυτή η πηγή αναβλύζει 
από το ψυγείο. 
---

BottleTimer.

Για κρύα ποτά πάρα πολύ γρήγορα. Και μέσω 
 εφαρμογής σας υπενθυμίζει τα ξεχασμένα 
 μπουκάλια στην κατάψυξη.
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Νερό και παγάκιαΝερό και παγάκια

Πρώτα τελειώνουν τα κοκτέιλ 
και μετά τα παγάκια.  
---

Σας αρέσει να προσκαλείτε τους φίλους 
σας και χαίρεστε να γεμίζει το σπίτι σας; 
Τότε θα αγαπήσετε τους τρόπους ψύξης 
που προσφέρουμε. Ένα είναι σίγουρο: 
Στο πάρτι σας δεν θα ξεμείνετε από 
κρύα ποτά.

Παγάκια σε χρόνο μηδέν: EasyTwist-Ice.

Γρήγορα τα παγάκια που χρειάζεστε – εντελώς χωρίς μόνιμη 
 σύνδεση νερού. Απλά γεμίστε με νερό το δοχείο, αφήστε το 
να παγώσει και με μια απλή περιστροφή αποκολλήστε τα 
παγάκια. Το σύστημα EasyTwist-Ice καθαρίζεται εύκολα και 
διατίθεται ήδη στις περισσότερες αυτόνομες συσκευές της 
σειράς Pure. Εναλλακτικά, μπορεί να προστεθεί πανεύκολα 
και ως αξεσουάρ.  

Άφθονα παγάκια ακόμη και για 
μεγάλα πάρτι: Το IceTower.

Το IceTower στα ψυγεία μας δημιουργεί 
νέα πρότυπα. Συνδυάζει δύο συρτά-
ρια μεγάλου μεγέθους: το αυτόματο 
IceMaker για μέχρι και 8 κιλά παγάκια. 
Και ένα ακόμα ευρύχωρο συρτάρι – 
αρκετά μεγάλο, ώστε να χωράνε όρθια 
μερικά πακέτα πίτσας οικογενειακού 
μεγέθους. Και επειδή αυτό για μας δεν 
ήταν αρκετά βολικό, στηρίζονται και 
τα δύο πάνω σε έναν δίσκο με τηλε-
σκοπικές ράγες. Για να μένουν τα χέρια 
σας ζεστά παρά τα κρύα παγάκια, 
σας παραδίνουμε μαζί και τη μικρή 
 σέσουλα για παγάκια. 

Βροχή από παγάκια: Το IceMaker.

Το IceMaker παράγει μέχρι και 130 παγάκια την ημέρα, που 
πέφτουν αυτόματα σε δύο συρτάρια. Με την ενεργοποίηση 
της λειτουργίας MaxIce, η παραγωγή σε παγάκια μπορεί 
να επιταχυνθεί εάν έρθουν περισσότεροι επισκέπτες, από 
όσους περιμένατε. Το IceMaker συνδέεται στη σωλήνωση 
ύδρευσης. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη μόνιμη σύνδεση 
ύδρευσης, υπάρχει επίσης ένα μοντέλο με δοχείο νερού 
στο ψυγείο. 
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Ενσωματωμένη πρόοδος.

Το ψυγείο σας σκέφτεται για εσάς, όπου μπορεί. Για παρά-
δειγμα, σας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ξεχασμένα ποτά στον 
καταψύκτη – χάρη στο ενσωματωμένο BottleTimer. Τα σπα-
σμένα μπουκάλια ανήκουν έτσι στο παρελθόν.

Και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λειτουργία για όσους θέλουν 
να πηγαίνουν στο ψυγείο κάθε τόσο τη νύχτα: η λειτουργία 
NightMode. Το εσωτερικό του ψυγείου φωτίζεται μόνο με  
μειωμένο φως. Έτσι, θα επιστρέψετε γρήγορα στο κρεβάτι  
μετά από μια μεταμεσονύχτια ατασθαλία παραμένοντας 
 μισοκοιμισμένοι.

Αυτό που φέρνει το 
μέλλον, σας το προσφέ-
ρουμε ήδη από τώρα.
---
Ένα είναι σίγουρο: Η τεχνολογία  
θα γίνει ακόμα πιο έξυπνη στο 
 μέλλον. Αλλά πρέπει ένα ψυγείο  
να είναι  έξυπνο; Δεν χρειάζεται.  
Αλλά  θεωρούμε ότι: Η συμμετοχή  
δεν θα βλάψει το νοικοκυριό. Χάρη 
σε πολλές  έξυπνες λειτουργίες,  
οι συσκευές μας  λειτουργούν ως 
 αξιόπιστοι βοηθοί.

Συνδεσιμότητα

Με λίγα λόγια: Με τις συσκευές μας είστε ήδη από σήμερα 
έτοιμοι για το αύριο.

Επιλέγουμε την απόλυτη ασφάλεια.

Η προστασία των δεδομένων για εμάς είναι πρωταρχικής 
σημασίας. Για τον λόγο αυτό, επιλέξαμε ως συνεργάτη στον 
τομέα του λογισμικού την εταιρεία που σέβεται τις υψηλές  
μας απαιτήσεις: τη Microsoft. Ως πρώτος ηγετικός  πάροχος 
υπηρεσιών cloud, η Microsoft έχει λάβει πιστοποίηση 
 σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27018 για την 
 προστασία δεδομένων και χρησιμοποιεί στο AES-256 την  
ίδια τεχνολογία κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται  
και στον τραπεζικό κλάδο.

Πάντα καλά δικτυωμένα.

Όλα τα νέα αυτόνομα μοντέλα μας είναι είτε δικτυωμένα ήδη 
από το εργοστάσιο είτε μπορούν να συνδεθούν εκ των 
υστέρων στο WLAN μέσω του SmartDeviceBox. Οι συσκευές 
με ενσωματωμένο SmartDeviceBox αναγνωρίζονται από το 
μικρό «i» στην ονομασία του μοντέλου (π.χ.: RBstd 528i). Έτσι 
θα επωφεληθείτε από τις πολλές δυνατότητες της εφαρμογής 
SmartDevice και τη διασύνδεση του ψυγείου σε ένα ήδη υπάρ-
χον περιβάλλον Smart Home. Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στον 
εύκολο χειρισμό των συσκευών με χρήση φωνητικών βοηθών 
όπως Amazon Alexa και Google Assistant ή με χρήση υπηρε-
σιών όπως IFTTT και Home Connect Plus (η διαθεσιμότητα 
διαφέρει ανάλογα με τη χώρα).
 
Έτσι μπορείτε να λαμβάνετε σημαντικά μηνύματα κατάστα-
σης και προειδοποίησης κατευθείαν στο κινητό, π.χ. για την 
ξεχασμένη ανοικτή πόρτα του ψυγείου. Όμως η εφαρμογή 
SmartDevice έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει. Πέρα από 
την απλή διαχείριση όλων των συσκευών και τον χειρισμό 
τους από μακριά, η εφαρμογή σάς υποστηρίζει επίσης κατά 
τη σωστή αποθήκευση των τροφίμων και φροντίζει έτσι για 
ακόμη περισσότερη απόλαυση και διάρκεια ζωής. Εξάλλου 
υπάρχουν κατάλληλα αξεσουάρ για κάθε ψυγείο, ακόμη δυνα-
τότητες παράτασης της εγγύησης και πολλά άλλα. 

Συνδεσιμότητα

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice:

Μάθετε πώς η ψηφιακά δικτυωμένη ψύξη 
διευκολύνει την καθημερινή σας ζωή στον 
ιστότοπο: home.liebherr.com/getsmart



40 41

 

**Διαθέσιμο μόνο στις σειρές Prime και Peak.

Ψυγεία που αφήνουν 
όλες τις επιλογές  
σας ανοιχτές και τις 
πόρτες κλειστές.
---

Δεν μπορεί ποτέ να είστε  
υπερβολικά ασφαλείς.
 
Συναγερμός πόρτας
Ηχητικός συναγερμός όταν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή 
καθώς και οπτικός, με LED φωτισμό που αναβοσβήνει.

Συναγερμός θερμοκρασίας
Οπτική και ηχητική προειδοποίηση, όταν η θερμοκρασία  
στο χώρο της  κατάψυξης φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

Συναγερμός πτώσης παροχής ενέργειας 
Οπτικός και ηχητικός συναγερμός στην περίπτωση πτώσης  
παροχής ρεύματος για ασφαλή αποθήκευση.

Συναγερμός δυσλειτουργίας συσκευής
Οπτική και ακουστική προειδοποίηση σε περίπτωση  
βλάβης της συσκευής.

Υπενθύμιση
Αυτόματη υπενθύμιση για συντήρηση και φροντίδα. 

Εισαγωγή κλειδώματος
Αποτροπή όλων των αλλαγών των ρυθμίσεων  
ή ενεργοποίησης των λειτουργιών.

DemoMode
Για άριστη παρουσίαση της συσκευής: Οθόνη χρήστη  
και φωτισμός ανοιχτά, σύστημα ψύξης κλειστό.

Μια μικρή δόση πρόσθετης άνεσης.
 
Λειτουργία καθαρισμού
Για τέλεια οπτική κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, τα φώτα  
παραμένουν αναμμένα ενώ το σύστημα ψύξης σβήνει.

PartyMode
Η λειτουργία PartyMode ενεργοποιεί λειτουργίες όπως αυτή της  
SuperCool και τη μέγιστη παραγωγή πάγου.

HolidayMode
Ο ανεμιστήρας, οι λειτουργίες SuperCool & SuperFrost σβήνουν και 
η θερμοκρασία ψύξης αυξάνεται στους 15 °C, για την εξοικονόμηση 
ενέργειας. Ο χώρος της κατάψυξης παραμένει σε λειτουργία.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Ανεβάζει τη θερμοκρασία στο μέγιστο των 7 °C, για τη μείωση  
κατανάλωσης ενέργειας.

SabbathMode
Όλοι οι φωτισμοί και οι ήχοι σβήνουν, απενεργοποιούνται μόνοι 
τους μετά από 80 ώρες.

Επιλογές γλώσσας*
12 επιλογές γλώσσας. 

Δείκτης κατάστασης
Διαρκής σιγουριά πως όλα είναι εντάξει – χάρη στην ενσωματω-
μένη ένδειξη κατάστασης στην πόρτα της συσκευής. Ένα μπλε 
φως σημαίνει ότι όλα είναι εντάξει. Εάν υπάρχει κάποιο πρό-
βλημα, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και επιπλέον 
ακούγεται ένας ήχος.

Βασική ικανότητα ψύξης.

Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας
Η οθόνη δείχνει πάντα την τρέχουσα θερμοκρασία. Ενδείξεις 
που αναβοσβήνουν στο menu, υποδεικνύουν αλλαγές.

SuperFrost 
Καλύτερη ψύξη στο χώρο της κατάψυξης για τη διατήρηση  
των βιταμινών.

SuperCool 
Αυξάνει την απόδοση ψύξης έως ότου τα φρέσκα τρόφιμα 
αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία με τα υπόλοιπα περιεχόμενα.

VarioTemp
Χάρη στη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μεταξύ –2 °C και +14 °C  
ολόκληρος ο καταψύκτης μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
κατάψυξη ή ως ειδικός χώρος φύλαξης.

Απλά έξυπνα με την εφαρμογή.

Λειτουργία νυκτός
Όλοι οι ήχοι είναι απενεργοποιημένοι και ο φωτισμός 
απαλός για ανενόχλητη ησυχία.
 
BottleTimer
Επιπρόσθετη γρήγορη ψύξη ενεργοποιώντας τη λειτουργία 
SuperFrost. Η εφαρμογή αποστέλλει μία αυτοματοποιημένη 
ειδοποίηση για να αφαιρέσετε τις φιάλες από το χώρο πάγου.

EasyTwist Ice
Έτοιμα παγάκια απλά και γρήγορα: Γεμίστε με νερό το 
δοχείο, αφήστε το να παγώσει και με μια περιστροφή 
αποκολλήστε τα έτοιμα παγάκια.

IceCubeTimer**
Έτοιμα παγάκια πιο γρήγορα. Μόλις τα παγάκια είναι 
έτοιμα λαμβάνετε μήνυμα μέσω εφαρμογής app.

Εντολές χρήστη

*Διατίθεται μόνο όταν υπάρχει οθόνη Touch & Swipe.

Δεν δημιουργούμε ψυγεία με τις 
περισσότερες λειτουργίες. Δημιουρ-
γούμε ψυγεία με τις σωστές λειτουρ-
γίες, για την ασφαλή αποθήκευση 
τροφίμων και για να δίνουμε στους 
πελάτες μας αυτό που πραγματικά 
χρειάζονται. Για να κάνουμε τη ζωή 
τους ευκολότερη, εφαρμόζουμε αυτά 
τα χαρακτηριστικά στην τεχνική 
 τελειότητα.

Οθόνη πίσω από την πόρταΟθόνη στην πόρτα
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PeakPrimePlusPure
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BioFresh

     BioFresh με HydroBreeze

EasyTwist Ice

     InfinitySpring

     EasyFresh                   Συνδεσιμότητα

+ 3  
ημέρες 

+ 10  
ημέρες 

+ 11  
ημέρες 

+ 40  
ημέρες 

+ 8  
ημέρες

+ 48  
ημέρες 

     Οθόνη Touch & Swipe
     
LightTower

Σειρές

Για καλύτερη εποπτεία.  
Ακόμα και προτού 
ανοίξετε το ψυγείο.
---

Ποια συσκευή είναι καταλληλότερη για 
εμένα; Μια ερώτηση πελατών που δεν 
είναι πάντα εύκολο να απαντηθεί. Αυτός 
είναι ο λόγος που κάναμε τα πράγματα 
ακόμη πιο εύκολα για εσάς και ταξινομή-
σαμε την γκάμα μας σε τέσσερις κατανοη-
τές σειρές.

Σειρές

Σειρά Prime 

Με τη σειρά Prime το ψυγείο αποκτά 
μια πιο αριστοκρατική όψη. Ξεχω-
ρίζει αδιαμφισβήτητα χάρη στο 
ντιζάιν και τα υλικά. Στο εσωτερικό 
της συσκευής χρησιμοποιούνται 
γνήσια υλικά, όπως για παράδειγμα 
ανοξείδωτος χάλυβας. Αλλά και οι 
ειδικές λύσεις φωτισμού καθιστούν 
τις συσκευές αυτής της σειράς πραγ-
ματικά εντυπωσιακές.

Σειρά Peak 

Η σειρά Peak είναι η κορυφαία σειρά 
μας. Εδώ το καλύτερο συνδυάζεται με το 
καλύτερο. Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί. 
Η καινοτόμος τεχνολογία Liebherr 
συναντά το ντιζάιν υψηλών προδιαγρα-
φών και τις κορυφαίες λύσεις άνεσης. 
Οι  συσκευές αυτής της σειράς είναι για 
όλους όσους θέλουν να έχουν τα πάντα. 

Σειρά Plus

Η σειρά Plus βασίζεται στη σειρά Pure
και συμπληρώνεται με επιπλέον 
λεπτομέρειες. Το Plus εδώ σημαίνει κατά 
κύριο λόγο πλεονέκτημα στην άνεση. 
Οι συσκευές όχι μόνο ψύχουν και κατα-
ψύχουν εξαιρετικά, αλλά είναι και λίγο 
πιο έξυπνες. Με αυτόν τον τρόπο, βοη-
θούν στη διευκόλυνση των κινήσεων. 

Σειρά Pure 

Η σειρά Pure είναι η βασική μας 
κατηγορία. Απλή, σαφής και με τον 
ιδανικό εξοπλισμό για όλες τις βασι-
κές ανάγκες. Οι συσκευές της σειράς 
Pure περιλαμβάνουν μόνο τα βασικά. 
Αλλά μόνο με την κορυφαία ποιότητα 
Liebherr.
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60↑   ↓

201
↑
  
↓

60↑   ↓

185
↑
  
↓

Ψυγειοκαταψύκτες – BioFresh Professional
NoFrost

HydroBreeze   
IceMaker/VarioTemp

CBNstc 579i

HydroBreeze/Fish & Seafood
VarioTemp

CBNstd 578i 
CBNbsd 578i

185
↑
  
↓

185
↑
  
↓

60↑   ↓ 60↑   ↓

Καταψύκτης | Ψυγείο

BioFresh Professional
NoFrost | HydroBreeze
IceTower 

XRFst 5295
SFNstd 529i SRBstd 529i

XRFbs 5295
SFNbsd 529i SRBbsd 529i

NoFrost | Fish & Seafood
IceTower XRFsd 5265

SFNsdd 5267 SRBsdd 5260
BioFresh Professional

NoFrost | BioFresh 
IceTower 

XRFsf 5245
SFNsfe 5247 SRBsfe 5220

EasyFresh
NoFrost | EasyFresh XRFsf 5220

SFNsfe 5227 SRsfe 5220

 XRFbd 5220
SFNbde 5227 SRbde 5220

Side-by-Side

Συνδυασμός | Ψυγείο

BioFresh | EasyFresh
NoFrost
IceMaker
VarioTemp

XRCsd 5255
SBNsdd 5264 SRsdd 5250

Ψυγειοκαταψύκτες – BioFresh
NoFrost

IceMaker/VarioTemp CBNbsd 576i
EasyTwist-Ice/VarioTemp  CBNsdc 5753

CBNsda 5753
CBNbsa 5753

EasyTwist-Ice CBNsfd 5723 CBNsfc 522i
CBNd 5723 CBNsdc 5223

CBNsda 5723 CBNd 5223
CBNbda 5723
CBNsdc 5733
CBNbdc 5733

Επισκόπηση γκάμας  
ανά ύψος συσκευής
και σειράς
---

 Σειρά Peak

 Σειρά Prime 

 Σειρά Plus

 Σειρά Pure
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60↑   ↓

60↑   ↓

60↑   ↓

201
↑
  
↓ 185

↑
  
↓ 165

↑
  
↓

Ψυγειοκαταψύκτες – EasyFresh 
NoFrost

IceMaker με δοχείο νερού/VarioTemp CNsdd 5763
IceMaker με δοχείο νερού CNsfd 5743
EasyTwist-Ice/VarioTemp CNsdd 5753
EasyTwist-Ice CNsfd 573i

CNbdb 5733
CNbdc 5733
CNsfd 5724
CNd 5724

CNsdb 5723
CNsdc 5723 CNsdc 5223
CNgbd 5723 CNbdc 5223 
CNgwd 5723 CNc 5223

CNsfd 5224 CNsfd 5023
CNd 5224 CNd 5023

185
↑
  
↓

60↑   ↓

165
↑
  
↓

60↑   ↓

125
↑
  
↓

60↑   ↓

Ψυγεία
BioFresh Professional

HydroBreeze/Fish & Seafood RBstd 528i IRBd 4171
RBbsc 5280

BioFresh  
Μόνο BioFresh συρτάρια RBa 4250

RBsdd 5250
RBbsc 5250 IRBb 4170 
RBsfe 5221
RBe 5221 IRBe 4851 IRBd 4151

RBsfe 5220 IRBd 4150 
RBe 5220

EasyFresh
Καλάθι φιαλών RDsfe 5220

Rd 5250
Rsfe 5020
Re 5020

185
↑
  
↓

60↑   ↓

165
↑
  
↓

60↑   ↓

145
↑
  
↓

60↑   ↓

125
↑
  
↓

60↑   ↓

185
↑
  
↓

70↑   ↓

165
↑
  
↓

70↑   ↓

145
↑
  
↓

70↑   ↓

Καταψύκτες
NoFrost

IceTower FNsdd 5297
BluRoX/EasyTwist-Ice FNb 5056
EasyTwist-Ice FNc 7277 FNc 7076 FNc 6675 FNc 5277 FNc 5076 FNc 4675

FNd 525i FNd 5056 FNd 4655 FNd 4254
FNc 7227 FNc 7026 FNc 6625 FNd 5227 FNd 4625
FNd 7227 FNd 7026 FNd 6625

Επισκόπηση γκάμας  
ανά ύψος συσκευής
και σειράς
---

 Σειρά Peak

 Σειρά Prime 

 Σειρά Plus

 Σειρά Pure
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Κέντρα φρεσκάδας

XRFbs 5295   Σειρά Peak



5150

Συνδυασμοί Side-by-Side

EasyFresh

Το συρτάρι EasyFresh είναι η εγγύηση για 
να διατηρηθούν τα τρόφιμα σας φρέσκα 
όπως τα αγοράσατε. Χάρη στο στεγανό 
κλείσιμο του συρταριού, η υγρασία 
αυξάνεται μέσω των τροφίμων και τα 
τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

BioFresh με HydroBreeze

Θέλετε να ψύξετε φρούτα και λαχανικά 
σαν επαγγελματίες; Το HydroBreeze θα 
σας ενθουσιάσει: Το σύννεφο δροσιάς 
σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία στο 
συρτάρι στους 0 °C, δημιουργεί επιπλέον 
συνθήκες για μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής των τροφίμων. Και προσφέρει ένα 
οπτικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το 
HydroBreeze ενεργοποιείται κάθε 90 
λεπτά για 4 δευτερόλεπτα και για 8 δευτε-
ρόλεπτα κατά το άνοιγμα της πόρτας.

Αυγοθήκες

Σας αρέσουν τα αυγά κότας; Στη συσκευή 
σας Liebherr επίσης – γι’ αυτό διαθέτει 
τις αυγοθήκες. Δεν προσφέρουν μόνο 
χώρο για έως 20 αυγά κότας, αλλά και 
για έως 24 αυγά ορτυκιού. Οι αυγοθήκες 
αποτελούνται από ένα εξωτερικό και 
ένα εσωτερικό τμήμα, τα οποία μπορούν 
να μετακινηθούν ευέλικτα το ένα μέσα 
στο άλλο. Αναποδογυρίζοντας τη θήκη 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τρύπες 
για τα αυγά ορτυκιού. 

SoftSystem

Από το πρωινό μέχρι το μεταμεσονύκτιο 
σνακ – υπάρχουν πολλές αφορμές για να 
ανοίξετε και να ξανακλείσετε το ψυγείο. 
Και με τη Liebherr συσκευή σας αυτό 
μπορεί να είναι πραγματικά διασκεδα-
στικό: Χάρη στο SoftSystem, η πόρτα 
του ψυγείου κλείνει απαλά με ασφάλεια, 
χωρίς δυσκολία και αθόρυβα. Συγχρόνως 
τα αποθηκευμένα μπουκάλια παραμένουν 
τοποθετημένα στην εσωτερική πόρτα σε 
ασφαλή όρθια θέση – τίποτα δεν χτυπά 
και δεν κουνιέται. 

VarioSafe

Είτε πρόκειται για κύπελλα γιαουρτιού, 
βαζάκια με μαρμελάδα ή σωληνάρια – 
θα θέλατε έναν χώρο με καλή επισκόπηση 
για τέτοια τρόφιμα μικρών τεμαχίων; 
Στη συσκευή σας Liebherr υπάρχει: το 
VarioSafe. Δεν προσφέρει μόνο τάξη, αλλά 
είναι και πολύ  ευέλικτο. Απλώς τοποθετή-
στε το VarioSafe με δυνατότητα  ρύθμισης 
ύψους σε δύο βαθμίδες στο ψυγείο, εκεί 
που σας ταιριάζει καλύτερα. 

LED

Για γρήγορη επισκόπηση στο ψυγείο: 
Χάρη στον πλευρικό φωτισμό LED και στις 
δύο πλευρές έχετε ανά πάσα στιγμή επι-
σκόπηση των τροφίμων σας. Οι λυχνίες 
LED είναι τοποθετημένες έτσι ώστε το 
μεγάλο ψυγείο να φωτίζεται ακόμα και 
όταν έχει μέσα τρόφιμα. Και επειδή οι 
λυχνίες LED είναι ενσωματωμένες στο 
ίδιο επίπεδο με τα πλαϊνά τοιχώματα, 
διατηρείται πλήρως η πολύτιμη επιφά-
νεια χρήσης.

Συντηρητής κρασιών

Ο συνδυασμός Side-by-Side SBSes 8496 
με έξι ξεχωριστές ζώνες θερμοκρασίας 
προσφέρει πολλές καινοτόμες λύσεις. 
Στον συντηρητή  κρασιού μπορείτε να 
αποθηκεύετε τα κρασιά σας σε δύο ρυθ-
μιζόμενες ζώνες, ανεξάρτητου ελέγχου 
με υψηλή ακρίβεια από +5 °C έως +20 °C 
καθεμιά.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
---

Συνδυασμοί Side-by-Side

Συρτάρι Fish & Seafood 

Σας αρέσουν τα ψάρια; Ο Liebherr κατα-
ψύκτης σας διατηρεί τα ψάρια ώστε να 
παραμένουν φρέσκα. Στα συρτάρια Fish & 
Seafood, τα ψάρια και τα θαλασσινά απο-
θηκεύονται στην ιδανική θερμοκρασία 
των –2 °C τόσο επαγγελματικά, όπως στο 
ιχθυοπωλείο. Προσαρμόστε το μέγεθος 
της ζώνης –2 °C όπως επιθυμείτε – και 
αποθηκεύστε στην υπόλοιπη επιφάνεια 
κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα στην 
ιδανική θερμοκρασία των 0 °C.

NoFrost

Όταν ανοίγετε την κατάψυξή σας, θέλετε 
να βλέπετε κατεψυγμένα τρόφιμα – όχι 
πάγο και πάχνη. Το NoFrost προστατεύει 
την κατάψυξη από τον ανεπιθύμητο σχη-
ματισμό πάγου, που ευθύνεται για την 
κατανάλωση ενέργειας. NoFrost σημαί-
νει: Ποτέ πια δύσκολη και χρονοβόρα 
απόψυξη, αλλά περισσότερος χρόνος 
για άλλα πράγματα – και εξοικονόμηση 
χρημάτων.

IceTower

Χάρη στο απόθεμα 8 kg σε παγάκια, το 
IceTower διασφαλίζει ότι στο πάρτι σας 
δεν θα τελειώσουν ποτέ τα κρύα ποτά. 
Το φτυαράκι για παγάκια και η συρόμενη 
πλάκα σε τηλεσκοπικές ράγες επιτρέπουν 
την άνετη πρόσβαση στα παγάκια. Με 
ένα πρόσθετο ράφι κάτω από τον πάγο, 
δημιουργείται χώρος για μικρές συσκευ-
ασίες. Στο διπλανό συρτάρι τοποθετήστε 
μεγαλύτερες συσκευασίες.

Φτυαράκι πάγου

Με το φτυαράκι πάγου της Liebherr, 
παίρνετε μια γερή ποσότητα πάγου χωρίς 
να πέφτει κατά την μεταφορά. Χάρη στη 
λοξή άκρη και στην εργονομική λαβή τα 
παγάκια καταλήγουν γρήγορα και εύκολα 
από το IceTower μέσα στα ποτά σας. 
Το φτυαράκι, συνδυάζει την αντοχή – 
φτιαγμένο από σκληρό πλαστικό – με 
την αισθητική χάρη στη σατινέ, διαφανή, 
επιφάνεια του.

Εργονομική λαβή

Εύκολο άνοιγμα: Η πρακτική, κομψή 
και εργονομική λαβή με ενσωματωμένο 
μηχανισμό σάς επιτρέπει να ανοίγετε 
την πόρτα της συσκευής χωρίς να βάζετε 
δύναμη, ακόμα και όταν έχει ανοίξει 
πολλές φορές σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Οι κομψές λαβές με λιτό σχεδιασμό 
αποτελούν ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό 
του ψυγείου σας.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και BioFresh
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με Ambilight με φίλτρο 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh

·  3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 
2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, 
εκ των οποίων 1 με HydroBreeze, 
1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring για μόνιμη παροχή 
νερού 3/4"

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 
μηχανισμό ανοίγματος

·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 
Ροδάκια μεταφοράς πίσω

·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά

·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

SRBbsd 529i

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 134 / 0,367 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 386 l 

Όγκος: Συντήρηση: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / BlackSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και BioFresh
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με Ambilight με φίλτρο 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh

·  3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 
2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, 
εκ των οποίων 1 με HydroBreeze, 
1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring για μόνιμη παροχή 
νερού 3/4"

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 
μηχανισμό ανοίγματος

·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 
Ροδάκια μεταφοράς πίσω

·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά

·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

SRBstd 529i

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 134 / 0,367 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 386 l 

Όγκος: Συντήρηση: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια, εκ των οποίων 4 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  IceTower
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4", φωτισμό LED
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

0,8 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

8,0 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

18 kg
·  2 παγοκύστες

·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 
ασφαλείας

·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 
μηχανισμό ανοίγματος

·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 
Ροδάκια μεταφοράς πίσω

·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά

·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Ice
Tower

SFNbsd 529i

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 198 / 0,542 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 277 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / BlackSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια, εκ των οποίων 4 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  IceTower
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4", φωτισμό LED
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

0,8 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

8,0 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

18 kg
·  2 παγοκύστες

·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 
ασφαλείας

·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 
μηχανισμό ανοίγματος

·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 
Ροδάκια μεταφοράς πίσω

·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά

·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Ice
Tower

SFNstd 529i

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 198 / 0,542 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 277 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

XRFbs 5295
Peak

120↑ ↓

XRFst 5295
Peak

120↑ ↓

Συνδυασμοί Side-by-Side Συνδυασμοί Side-by-Side

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2022 2022
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και BioFresh
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh

·  3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 
1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 
1 Fish & Seafood συρτάρι, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 
μηχανισμό ανοίγματος

·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 
Ροδάκια μεταφοράς πίσω

·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά

·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

SRBsdd 5260

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 134 / 0,367 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 384 l 

Όγκος: Συντήρηση: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  IceTower
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4"
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

0,8 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

8,0 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h

·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 
18 kg

·  2 παγοκύστες
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 
μηχανισμό ανοίγματος

·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 
Ροδάκια μεταφοράς πίσω

·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά

·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Ice
Tower

SFNsdd 5267

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 198 / 0,542 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 277 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 
μηχανισμό ανοίγματος

·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 
Ροδάκια μεταφοράς πίσω

·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά

·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

SRsdd 5250

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 99 / 0,271 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 401 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

BioFresh και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 

2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια, VarioSpace
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4"
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

1,2 kg

·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 
5,4 kg

·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 
μηχανισμό ανοίγματος

·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 
Ροδάκια μεταφοράς πίσω

·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά

·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

SBNsdd 5264

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 171 / 0,468 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 313 l 

Όγκος: BioFresh: 180,7 l / Καταψύκτης: 133,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

XRFsd 5265
Prime

120↑ ↓

XRCsd 5255
Prime

120↑ ↓

Συνδυασμοί Side-by-Side Συνδυασμοί Side-by-Side

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.



56 57

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

SRBsfe 5220

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 158 / 0,432 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 382 l 

Όγκος: Συντήρηση: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  IceTower
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4"
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

0,8 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

8,0 kg
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

18 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Ice
Tower

SFNsfe 5247

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 248 / 0,679 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 277 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

SRbde 5220

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 123 / 0,337 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 399 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

18 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

SFNbde 5227

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 248 / 0,679 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 277 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

XRFsf 5245
Plus

123↑ ↓

XRFbd 5220
Plus

123↑ ↓

Συνδυασμοί Side-by-Side Συνδυασμοί Side-by-Side

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

SRsfe 5220

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 123 / 0,337 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 399 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

18 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

SFNsfe 5227

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 248 / 0,679 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 277 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

 

Χειριστήριο
·  Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την 

πόρτα, αφής
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και BioFresh
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, VarioBoxes, ρυθμιζόμενη 
αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Μεταβλητή θέση για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED με ροοστάτη
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  Φωτισμός LED οπίσθιου τοίχου

·  3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 
εκ των οποίων 2 ρυθμιζόμενα από 
Fruit & Vegetable-Safe σε DrySafe, 
1 Fish & Seafood συρτάρι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  HardLine
·  Λαβή αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

SKBes 4380

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 133 / 0,364 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 371 l 

Όγκος: Συντήρηση: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185 / 60 / 66,5 ¹

Χειριστήριο
·  Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την 

πόρτα, αφής
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

συντήρησης κρασιού και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  FrostControl
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδία

Κατάψυξη 4
·  5 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε 

κυλίνδρους, VarioSpace
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4"
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

1,8 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

9 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Ζώνη κρασιών
·  2 ξεχωριστά ελεγχόμενες ζώνες 

θερμοκρασίας, που μπορούν να 
ρυθμιστούν μεταξύ +5 °C έως +20 °C

·  Φιμέ γυάλινη πόρτα με μόνωση και 
προστασία UV

·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, 
παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου 
ενεργού άνθρακα FreshAir

·  Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου 
ανεμιστήρα

·  Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένο, με 
ροοστάτη

·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  4 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 
2 είναι ράφια παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά 

τοιχώματα, κατάλληλα για το 
συνδυασμό της συσκευής με άλλο 
ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή 
κρασιού

·  HardLine
·  Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

SWTNes 4285

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 187 / 0,512 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 289 l 

Όγκος: Συντηρητής κρασιών: 156,4 l / Καταψύκτης: 133,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185 / 60 / 68,5 ¹

XRFsf 5220
Plus

123↑ ↓

SBSes 8496
PremiumPlus

121↑   ↓

Συνδυασμοί Side-by-Side Συνδυασμοί Side-by-Side

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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CBNes 6256  PremiumPlus

Χειριστήριο
·  MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  FrostControl
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη
·  3 ράφια GlassLine
·  Μεταβλητό ράφι που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως θέση για 
μπουκάλια

·  Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο 
πλευρές και οροφής

·  Φωτισμός LED BioFresh
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, και τα δύο 
ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε 
DrySafe

Κατάψυξη 4
·  2 συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες με αυτόματη επαναφορά
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4"
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

0,9 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

2,7 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 12 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λεπτή λαβές αλουμινίου
·  Μπροστινός εξαερισμός
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω, Ροδάκια 

μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αριστερός/δεξιός μεντεσές σταθερός

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 341 / 0,934 kWh

Συνολικός όγκος ²: 522 l 

Όγκος: Συντήρηση: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Καταψύκτης: 160,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 42 dB(A) / D

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 203,9 / 91 / 61,5

CBNes 6256
PremiumPlus

91↑   ↓

Συνδυασμός Frenchdoor

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνο-
λικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου 
κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα 
με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

Τηλεσκοπικές ράγες

Τα συρτάρια στις τηλεσκοπικές ράγες είναι  υψηλής 
ποιότητας, με ομαλή λειτουργία και βολική χρήση, 
ακόμα και όταν γεμίσει. Εξασφαλίζουν έναν ιδανικό, 
άνετο χώρο για αποθήκευση  τροφίμων.

BioFresh συρτάρια

Τα BioFresh συρτάρια μπορούν εύκολα να τραβηχτούν 
προς τα έξω κινούμενα πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες 
και να εξασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση στα αποθη-
κευμένα τρόφιμα. Τα πλαϊνά LEDs προσφέρουν τέλειο 
φωτισμό του εσωτερικού. Το ενσωματωμένο γυάλινο 
ράφι και το ράφι για μπουκάλια προσφέρουν πολλές 
δυνατότητες αποθήκευσης ανάλογα με τις προτιμή-
σεις σας.
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Ψυγειοκαταψύκτες

CBNbsd 578i   Σειρά Peak



64 6564

Ψυγειοκαταψύκτες
---

Ψυγειοκαταψύκτες

  Σειρά Pure   Σειρά Plus   Σειρά Prime   Σειρά Peak

Ψυγειοκαταψύκτες

Ο βασικός εξοπλισμός που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του μοντέλου.

 Σειρά Pure  Σειρά Plus  Σειρά Prime  Σειρά Peak

Τεχνολογία φρέσκων 
τροφίμων

EasyFresh σε ενσωματωμένο 
οδηγό συρταριού

EasyFresh σε ενσωματωμένο 
οδηγό συρταριού

EasyFresh
πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

EasyFresh
πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

BioFresh 
πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

BioFresh 
με σύστημα SoftTelescopic

BioFresh Professional 
με SoftTelescopic

HydroBreeze

Συρτάρι Fish & Seafood

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir

VarioTemp VarioTemp

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost
πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Άνεση & Ευελιξία Διαιρούμενο γυάλινο ράφι Διαιρούμενο γυάλινο ράφι Διαιρούμενο γυάλινο ράφι

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Βουτυροθήκη Βουτυροθήκη

Αυγοθήκη Αυγοθήκη Πολυμορφική αυγοθήκη Πολυμορφική αυγοθήκη

Θέση για φιάλες Θέση για φιάλες Θέση για φιάλες Θέση για φιάλες

Παγοθήκη Παγοθήκη με καπάκι Παγοθήκη με καπάκι

FlexSystem

Ντιζάιν Φωτισμός οροφής 
ψυγείου

Φωτισμός οροφής 
ψυγείου

LightTower LightTower

Φωτισμός BioFresh-Safe Φωτισμός BioFresh-Safe

Φωτισμός κατάψυξης Φωτισμός κατάψυξης

Φωτισμός IceMaker

Φωτισμός ανεμιστήρα

Πίσω τοίχωμα SmartSteel Πίσω τοίχωμα SmartSteel

Εσωτερική πόρτα SmartSteel

Διαφανές γυαλί Διαφανές γυαλί Σατινέ γυαλί Σατινέ γυαλί

Ράφι με όψη ανοξείδωτο 
ατσάλι

Ράφι με όψη ανοξείδωτο 
ατσάλι

Ράφια από γυαλί και 
 ανοξείδωτο ατσάλι

Ράφια από γυαλί και 
 ανοξείδωτο ατσάλι

Οθόνη αφής Οθόνη αφής Οθόνη Touch & Swipe Οθόνη Touch & Swipe

Οθόνη πίσω από την πόρτα Οθόνη πίσω από την πόρτα 
ή Οθόνη στην πόρτα

Οθόνη πίσω από την πόρτα 
ή Οθόνη στην πόρτα

Οθόνη πίσω από την πόρτα 
ή Οθόνη στην πόρτα

Λαβές εσοχής Λαβές εσοχής Εξωτερικές λαβές με 
 μηχανισμό ανοίγματος

Λαβές εσοχής

Συνδεσιμότητα
(SmartDeviceBox)

ως παρελκόμενο ως παρελκόμενο ή ενσωμα-
τωμένο (μοντέλα «i»)

ως παρελκόμενο ή ενσωμα-
τωμένο (μοντέλα «i»)

ως παρελκόμενο ή ενσωμα-
τωμένο (μοντέλα «i»)

Νερό & Παγάκια IceMaker ή  
EasyTwist-Ice

IceMaker ή  
EasyTwist-Ice

IceMaker 

InfinitySpring
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Ψυγειοκαταψύκτες

NoFrost

Όταν ανοίγετε την κατάψυξή σας, θέλετε 
να βλέπετε κατεψυγμένα τρόφιμα – όχι 
πάγο και πάχνη. Το NoFrost προστατεύει 
την κατάψυξη από τον ανεπιθύμητο σχη-
ματισμό πάγου, που ευθύνεται για την 
κατανάλωση ενέργειας. NoFrost σημαί-
νει: Ποτέ πια δύσκολη και χρονοβόρα 
απόψυξη, αλλά περισσότερος χρόνος 
για άλλα πράγματα – και εξοικονόμηση 
χρημάτων.

GlassLine

Η εικόνα υψηλής ποιότητας του εσωτε-
ρικού χώρου ολοκληρώνεται από τον 
διακριτικό γυάλινο εξοπλισμό GlassLine. 
Τα ράφια από γυαλί ασφαλείας με 
προστατευτικό τελείωμα από ανοξείδωτο 
ατσάλι είναι ανθεκτικά στις γρατσουνιές 
και εύκολα στον καθαρισμό. Το αναδι-
πλούμενο, γυάλινο slide ράφι προσφέρει 
εξαιρετική ευελιξία χρήσης.

InfinitySpring

Μια πηγή κρυστάλλινου νέρου που 
αναβλύζει από την κουζίνα σας: Αυτό 
που ακούγεται σαν παραμύθι, είναι το 
InfinitySpring. Η τέλεια ενσωματωμένη 
παροχή νερού κάνει ευκολότερη τη συχνή 
άντληση του νερού. Απλώς πιέστε το 
πάνελ με την καράφα ή το ποτήρι σας και 
απολαύστε το κρύο νερό. Με τον τρόπο 
αυτό εξοικονομείτε το κόστος της αγοράς 
μπουκαλιών νερού και ενεργείτε κατά 
τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

VarioTemp

Το VarioTemp, αλλάζει τα δεδομένα και 
διευρύνει τη χρήση της κατάψυξης. 
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ –2 °C 
και +14 °C και μία νέα ζώνη ψύξης προστί-
θεται στην κατάψυξή σας. Ιδανική για την 
προσωρινή αποθήκευση των ποτών και 
των σνακ κατά τη διάρκεια του πάρτι  
ή για να αποθήκευσετε τις πατάτες σας.

InteriorFit

Συμπληρώστε το λιτό ντιζάιν στην κου-
ζίνα σας: Τα ψυγεία μας προσαρμόζονται 
με ακρίβεια σε διάκενα βάθους 60 cm. 
Μόνο η πόρτα προεξέχει εκούσια και 
διασφαλίζει άνετη πρόσβαση στη εσοχή 
και τον μοχλό λαβής. Έτσι τα βλέμματα θα 
εστιάζουν πάντα στην κουζίνα σας – με το 
δικό σας Liebherr ως ξεχωριστό στολίδι.

IceMaker

« Έχουμε πάγο; » Με το IceMaker η ερώ-
τηση αυτή περισσεύει. Στο IceMaker με 
σταθερή σύνδεση νερού, το νερό έρχεται 
απευθείας από το δίκτυο παροχής. Χάρη 
στη λειτουργία MaxIce μπορείτε να ετοι-
μάζετε καθημερινά έως 1,5 kg παγάκια. 
Ο διαχωριστής για παγάκια βοηθά στον 
διαχωρισμό του συρταριού σε διάφορα 
μεγέθη: όπως παγάκια αριστερά, παγωτό 
δεξιά – ή μόνο παγάκια.

SpaceBox

Ο Liebherr καταψύκτης σας είναι για 
τα « μεγάλα πράγματα »: όπως η XL 
γαλοπούλα ή μια πολυόροφη τούρτα. 
Το SpaceBox είναι για αυτόν ακριβώς 
το λόγο: με ύψος 250mm, προσφέρει 
άφθονο extra χώρο ακόμα και για μεγάλα 
κατεψυγμένα προϊόντα. Πολύ χρήσιμο 
στην αποθήκευση των τροφίμων.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
---

Ψυγειοκαταψύκτες

EasyFresh

Το συρτάρι EasyFresh είναι η εγγύηση για 
να διατηρηθούν τα τρόφιμα σας φρέσκα 
όπως τα αγοράσατε. Χάρη στο στεγανό 
κλείσιμο του συρταριού, η υγρασία 
αυξάνεται μέσω των τροφίμων και τα 
τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Οθόνη αφής

Μόνο με την αφή: Χρησιμοποιήστε τη 
Liebherr συσκευή σας μέσω της οθόνης 
αφής απλά και διαισθητικά. Όλες οι 
λειτουργίες βρίσκονται πάνω στην οθόνη. 
Επιλέξτε μία λειτουργία ή ελέγξτε την 
θερμοκρασία του ψυγείου μόνο με ένα 
απαλό άγγιγμα.

Λαβή εσοχής

Ιδιαίτερη και λειτουργική: Μπορείτε 
να ανοίξετε τη συσκευή πολύ εύκολα 
χρησιμοποιώντας την κάθετα ενσωματω-
μένη και εργονομικά τοποθετημένη λαβή.
Επιπλέον, ο μοντέρνος και λιτός σχεδια-
σμός επιτρέπει την άψογη ενσωμάτωση 
σε κουζίνες χωρίς χερούλια. 

SoftSystem

Από το πρωινό μέχρι το μεταμεσονύκτιο 
σνακ – υπάρχουν πολλές αφορμές για να 
ανοίξετε και να ξανακλείσετε το ψυγείο. 
Και με τη Liebherr συσκευή σας αυτό 
μπορεί να είναι πραγματικά διασκεδα-
στικό: Χάρη στο SoftSystem, η πόρτα 
του ψυγείου κλείνει απαλά με ασφάλεια, 
χωρίς δυσκολία και αθόρυβα. Συγχρόνως 
τα αποθηκευμένα μπουκάλια παραμένουν 
τοποθετημένα στην εσωτερική πόρτα σε 
ασφαλή όρθια θέση – τίποτα δεν χτυπά 
και δεν κουνιέται. 

BioFresh

Όταν αποθηκεύονται τα τρόφιμά σας σε 
μια θερμοκρασία λίγο πάνω από 0 °C και 
στο σωστό επίπεδο υγρασίας διατηρούν 
τις βιταμίνες τους για πολύ περισσότερο 
απ’ ότι σε έναν συμβατικό χώρο του 
ψυγείου.
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CBNes 5778  Premium

Χειριστήριο
·  Έγχρωμη οθόνη TFT 7" πάνω στην 

πόρτα, αφής
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  FrostControl
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, VarioBoxes, ρυθμιζόμενη 
αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  Μεταβλητή θέση για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED με ροοστάτη
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  Φωτισμός LED οπίσθιου τοίχου
·  2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 

εκ των οποίων 1 ρυθμιζόμενα από 
Fruit & Vegetable-Safe σε DrySafe

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε 

κυλίνδρους, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

9 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Soft-
Telescopic
Rails

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 187 / 0,512 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 392 l 

Όγκος: Συντήρηση: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Καταψύκτης: 112,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 70 / 66,5 ¹

CBNes 5778
Premium

70↑   ↓
Χειριστήριο
·  Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την 

πόρτα, αφής
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  FrostControl
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, VarioBoxes, ρυθμιζόμενη 
αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  Μεταβλητή θέση για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED με ροοστάτη
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  Φωτισμός LED οπίσθιου τοίχου
·  2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 

εκ των οποίων 1 ρυθμιζόμενα από 
Fruit & Vegetable-Safe σε DrySafe

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε 

κυλίνδρους, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

9 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Soft-
Telescopic
Rails

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 149 / 0,408 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 392 l 

Όγκος: Συντήρηση: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Καταψύκτης: 112,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 70 / 66,5 ¹

CBNes 5775
Premium

70↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από 

την πόρτα, αφής
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  FrostControl
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 
1 ρυθμιζόμενα από Fruit & Vegetable-
Safe σε DrySafe

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

9 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 234 / 0,641 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 392 l 

Όγκος: Συντήρηση: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Καταψύκτης: 112,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 70 / 66,5 ¹

CBNef 5735
Comfort

70↑   ↓

Ψυγειοκαταψύκτες

SmartSteel

Η επιφάνεια SmartSteel κάνει το υψηλής ποιότητας 
Liebherr σας πραγματικά εντυπωσιακό – σαν ένα 
πραγματικό έπιπλο σχεδιαστή. Το οριζόντιο φινίρισμα 
τονίζει τέλεια τον ανοξείδωτο χάλυβα και προσδίδει 
στην επιφάνεια μια μεταξένια λάμψη και μια ευχάρι-
στη αίσθηση αφής. Η ειδική επίστρωση μειώνει την 
ορατότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων και είναι 
εύκολη στον καθαρισμό.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί 
να τα διαθέτει ή όχι.

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά 
αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων 
και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. 
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  2 συρτάρια BioFresh με 

SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων 
– Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβές με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 116 / 0,317 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 362 l 

Όγκος: Συντήρηση: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsda 5753
Prime

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  2 συρτάρια BioFresh με 

SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων 
– Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβές με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 116 / 0,317 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 362 l 

Όγκος: Συντήρηση: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / BlackSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbsa 5753
Prime

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Επιλογές χρώματος / υλικού:
CBNbda 5723 BlackSteel/Μαύρο

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 116 / 0,317 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 360 l 

Όγκος: Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsda 5723
Plus

60↑   ↓

ΨυγειοκαταψύκτεςΨυγειοκαταψύκτες

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί 
να τα διαθέτει ή όχι.

Οι ψυγειοκαταψύκτες μας για 
 εξοικονόμηση ενέργειας κλάσης Α

Αυτή η αίσθηση ότι βγάζετε φρέσκα φρούτα και τρα-
γανά λαχανικά από το ψυγείο μόλις έγινε καλύτερη. 
Με τους ψυγειοκαταψύκτες μας κλάσεως Α, έχετε την 
καλύτερη διαθέσιμη ενεργειακή απόδοση και την 
εξελιγμένη τεχνολογία φρεσκάδας για να διατηρείτε 
τα τρόφιμά σας πιο φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα – εξοικονομώντας πόρους δύο φορές.
Περισσότερα για: home.liebherr.com/bettertomorrow

EasyTwist-Ice

Τόσο για μια καλοκαιριάτικη ημέρα όσο και για το 
πάρτι: Χάρη στο σύστημα EasyTwist-Ice θα έχετε 
εύκολα και γρήγορα τα παγάκια που χρειάζεστε – 
εντελώς χωρίς μόνιμη σύνδεση νερού. Απλά γεμίστε 
με νερό το δοχείο, αφήστε να παγώσει και με μια 
απλή περιστροφή αποκολλήστε τα έτοιμα παγάκια – 
έτοιμα και τα κρύα ποτά. Το σύστημα EasyTwist-Ice 
 καθαρίζεται εύκολα και παράγει πάντα παγάκια  
με υγιεινό τρόπο.

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά 
αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων 
και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. 
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με Ambilight με φίλτρο 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 

1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών 
με HydroBreeze, 1 Fish & Seafood 
συρτάρι, 1 FlexSystem

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Fish &
Seafood

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 225 / 0,616 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 359 l 

Όγκος: Συντήρηση: 160,3 l / BioFresh: 96,1 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / BlackSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbsd 578i
Peak

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με Ambilight με φίλτρο 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω 

σε τηλεσκοπικές ράγες, 
1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με 
HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring για μόνιμη παροχή 
νερού 3/4"

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4", φωτισμό LED
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

1,2 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

5,4 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Vario
Temp

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 181 / 0,495 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 362 l 

Όγκος: Συντήρηση: 160,3 l / BioFresh: 98,7 l / Καταψύκτης: 104,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNstc 579i
Peak

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με Ambilight με φίλτρο 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 

1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών 
με HydroBreeze, 1 Fish & Seafood 
συρτάρι, 1 FlexSystem

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Fish &
Seafood

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 225 / 0,616 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 359 l 

Όγκος: Συντήρηση: 160,3 l / BioFresh: 96,1 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNstd 578i
Peak

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  2 συρτάρια BioFresh με 

SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων 
– Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4"
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

1,2 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

5,4 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβές με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 226 / 0,619 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 362 l 

Όγκος: Συντήρηση: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Καταψύκτης: 104,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / BlackSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbsd 576i
Prime

60↑   ↓

ΨυγειοκαταψύκτεςΨυγειοκαταψύκτες

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 226 / 0,619 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 360 l 

Όγκος: Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNd 5723
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 180 / 0,493 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 360 l 

Όγκος: Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsdc 5733
Plus

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 180 / 0,493 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 360 l 

Όγκος: Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbdc 5733
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 

ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  2 συρτάρια BioFresh με 

SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων 
– Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβές με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 180 / 0,493 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 362 l 

Όγκος: Συντήρηση: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsdc 5753
Prime

60↑   ↓

ΨυγειοκαταψύκτεςΨυγειοκαταψύκτες

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
· �, �1 συρτάρι BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 170 / 0,465 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 320 l 

Όγκος: Συντήρηση: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 32 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsfc 522i
Plus

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
· �, �1 συρτάρι BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 170 / 0,465 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 320 l 

Όγκος: Συντήρηση: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 32 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsdc 5223
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
· �, �1 συρτάρι BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 213 / 0,583 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 320 l 

Όγκος: Συντήρηση: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNd 5223
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 226 / 0,619 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 360 l 

Όγκος: Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsfd 5723
Plus

60↑   ↓

ΨυγειοκαταψύκτεςΨυγειοκαταψύκτες

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από 

την πόρτα, αφής
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  FrostControl
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 BioCool-Boxσε κυλίνδρους

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια, VarioSpace
·  IceMaker με δοχείο νερού
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

1,2 kg

·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 
2,2 kg

·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

9 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 210 / 0,575 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 411 l 

Όγκος: Συντήρηση: 299,2 l / Καταψύκτης: 112,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 70 / 66,5 ¹

CNef 5745
Comfort

70↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από 

την πόρτα, αφής
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  FrostControl
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη
·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 BioCool-Boxσε κυλίνδρους

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

9 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 210 / 0,575 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 410 l 

Όγκος: Συντήρηση: 299,2 l / Καταψύκτης: 112,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 70 / 66,5 ¹

CNef 5735
Comfort

70↑   ↓
Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  IceMaker με δοχείο νερού
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

1,2 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

5,4 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβές με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Vario
Temp

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 203 / 0,556 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 373 l 

Όγκος: Συντήρηση: 269,5 l / Καταψύκτης: 104,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdd 5763
Prime

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβές με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Vario
Temp

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 203 / 0,556 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 372 l 

Όγκος: Συντήρηση: 269,5 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdd 5753
Prime

60↑   ↓

Ψυγειοκαταψύκτες Ψυγειοκαταψύκτες

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 210 / 0,575 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 359 l 

Όγκος: Συντήρηση: 227,1 l / Καταψύκτης: 132,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 32 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 573i
Plus

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  IceMaker με δοχείο νερού
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

1,2 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

5,4 kg
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 203 / 0,556 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 371 l 

Όγκος: Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 104,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5743
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 162 / 0,443 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 371 l 

Όγκος: Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNbdc 5733
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 129 / 0,353 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 371 l 

Όγκος: Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNbdb 5733
Plus

60↑   ↓

ΨυγειοκαταψύκτεςΨυγειοκαταψύκτες

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 210 / 0,575 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 359 l 

Όγκος: Συντήρηση: 227,1 l / Καταψύκτης: 132,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5724
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 210 / 0,575 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 359 l 

Όγκος: Συντήρηση: 227,1 l / Καταψύκτης: 132,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5724
Plus

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 203 / 0,556 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 371 l 

Όγκος: Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: GlassWhite / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 68,2 ¹

CNgwd 5723
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 162 / 0,443 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 371 l 

Όγκος: Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdc 5723
Plus

60↑   ↓

Ψυγειοκαταψύκτες Ψυγειοκαταψύκτες

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 202 / 0,553 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 319 l 

Όγκος: Συντήρηση: 187,1 l / Καταψύκτης: 132,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5224
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 129 / 0,353 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 371 l 

Όγκος: Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdb 5723
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 203 / 0,556 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 371 l 

Όγκος: Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: GlassBlack / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,5 / 59,7 / 68,2 ¹

CNgbd 5723
Plus

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 202 / 0,553 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 319 l 

Όγκος: Συντήρηση: 187,1 l / Καταψύκτης: 132,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5224
Plus

60↑   ↓

ΨυγειοκαταψύκτεςΨυγειοκαταψύκτες

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 161 / 0,441 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 330 l 

Όγκος: Συντήρηση: 227,1 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdc 5223
Plus

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 191 / 0,523 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 280 l 

Όγκος: Συντήρηση: 177,0 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5023
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 191 / 0,523 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 280 l 

Όγκος: Συντήρηση: 177,0 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5023
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη 

για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, 
βουτυροθήκη

·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετες λαβές σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Επιλογές χρώματος / υλικού:
CNc 5223 Λευκό

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 161 / 0,441 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 330 l 

Όγκος: Συντήρηση: 227,1 l / Καταψύκτης: 103,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNbdc 5223
Plus

60↑   ↓

Ψυγειοκαταψύκτες Ψυγειοκαταψύκτες

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, 

περιστρεφόμενος διακόπτης
·  Ξεχωριστά ψυκτικά στοιχεία: 1
·  Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  2 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

3 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingLine
·  Λαβές σε εσοχή
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 240 / 0,657 kWh

Συνολικός όγκος ²: 265 l 

Όγκος: Συντήρηση: 212,4 l / Καταψύκτης: 54,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 39 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: KiwiGreen / KiwiGreen

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 161,2 / 55 / 63

CUkw 2831

55↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, 

περιστρεφόμενος διακόπτης
·  Ξεχωριστά ψυκτικά στοιχεία: 1
·  Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  2 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

3 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingLine
·  Λαβές σε εσοχή
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 240 / 0,657 kWh

Συνολικός όγκος ²: 265 l 

Όγκος: Συντήρηση: 212,4 l / Καταψύκτης: 54,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 39 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: NeonOrange / NeonOrange

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 161,2 / 55 / 63

CUno 2831

55↑   ↓
Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, 

περιστρεφόμενος διακόπτης
·  Ξεχωριστά ψυκτικά στοιχεία: 1
·  Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  2 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

3 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingLine
·  Λαβές σε εσοχή
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 240 / 0,657 kWh

Συνολικός όγκος ²: 265 l 

Όγκος: Συντήρηση: 212,4 l / Καταψύκτης: 54,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 39 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: FrozenBlue / FrozenBlue

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 161,2 / 55 / 63

CUfb 2831

55↑   ↓

Ράφι φιαλών

Το ράφι φιαλών είναι η πρακτική και κομψή απάντηση 
στην αποθήκευση φιαλών. Έως πέντε φιάλες μπορούν 
να αποθηκευτούν παγωμένες.

Ψυγειοκαταψύκτες

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί 
να τα διαθέτει ή όχι.

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά 
αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων 
και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. 
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.
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Ψυγείο

Rbsdd 5250   Σειρά Prime
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Ψυγείο
---

Ψυγείο Ψυγείο

Ο βασικός εξοπλισμός που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του μοντέλου.

  Σειρά Pure   Σειρά Plus   Σειρά Prime   Σειρά Peak

 Σειρά Pure  Σειρά Plus  Σειρά Prime  Σειρά Peak

Τεχνολογία φρέσκων 
τροφίμων

EasyFresh σε ενσωματωμένο 
οδηγό συρταριού

EasyFresh σε ενσωματωμένο 
οδηγό συρταριού

EasyFresh
πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

EasyFresh
πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

^ BioFresh 
πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

BioFresh 
με σύστημα SoftTelescopic

BioFresh Professional 
με SoftTelescopic

HydroBreeze

Συρτάρι Fish & Seafood

Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir

Άνεση & Ευελιξία Διαιρούμενο γυάλινο ράφι Διαιρούμενο γυάλινο ράφι Διαιρούμενο γυάλινο ράφι

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Βουτυροθήκη Βουτυροθήκη

Αυγοθήκη Αυγοθήκη Πολυμορφική αυγοθήκη Πολυμορφική αυγοθήκη

Θέση για φιάλες Θέση για φιάλες Θέση για φιάλες Θέση για φιάλες

FlexSystem

Ντιζάιν Φωτισμός οροφής Φωτισμός οροφής ή πλαϊνός LightTower LightTower

Φωτισμός BioFresh-Safe Φωτισμός BioFresh-Safe

Φωτισμός ανεμιστήρα

Πίσω τοίχωμα SmartSteel Πίσω τοίχωμα SmartSteel

Εσωτερική πόρτα SmartSteel

Διαφανές γυαλί Διαφανές γυαλί Σατινέ γυαλί Σατινέ γυαλί

Ράφι με όψη ανοξείδωτο 
ατσάλι

Ράφι με όψη ανοξείδωτο 
ατσάλι

Ράφια από γυαλί και 
 ανοξείδωτο ατσάλι

Ράφια από γυαλί και 
 ανοξείδωτο ατσάλι

Οθόνη αφής Οθόνη αφής Οθόνη Touch & Swipe Οθόνη Touch & Swipe

Οθόνη πίσω από την πόρτα Οθόνη πίσω από την πόρτα Οθόνη πίσω από την πόρτα Οθόνη πίσω από την πόρτα

Λαβή εσοχής Λαβή εσοχής Εξωτερική λαβή με μηχανι-
σμό ανοίγματος

Λαβή εσοχής

Συνδεσιμότητα
(SmartDeviceBox)

ως παρελκόμενο ως παρελκόμενο ως παρελκόμενο ως παρελκόμενο ή ενσωμα-
τωμένο (μοντέλα «i»)

Νερό InfinitySpring σε μοντέλα  
με SBS
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Ψυγείο

LED

Για γρήγορη επισκόπηση στο ψυγείο: Χάρη 
στον πλευρικό φωτισμό LED και στις δύο 
πλευρές έχετε ανά πάσα στιγμή επισκό-
πηση των τροφίμων σας. Οι λυχνίες LED 
είναι τοποθετημένες έτσι ώστε το μεγάλο 
ψυγείο να φωτίζεται ακόμα και όταν έχει 
μέσα τρόφιμα. Και επειδή οι λυχνίες LED 
είναι ενσωματωμένες στο ίδιο επίπεδο 
με τα πλαϊνά τοιχώματα, διατηρείται 
πλήρως η πολύτιμη επιφάνεια χρήσης.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας 
στην εσωτερική κατάψυξη

Αλλάξτε τη φορά στο άνοιγμα των πορ-
τών στον καταψύκτη 4*: Ο έξυπνος συρό-
μενος ρυθμιστής αλλάζει την κατεύθυνση 
της πόρτας σε δευτερόλεπτα, χωρίς να 
απαιτούνται τεχνικές ικανότητες. Απλά 
σύρετε τον ρυθμιστή του καταψύκτη 4* 
δεξιά ή αριστερά – και είστε έτοιμοι!

3 θέσεις για μπουκάλια

Τα μπουκάλια σας δεν μετακινούνται 
και παραμένουν εκεί που πρέπει: Με τις 
3 θέσεις για μπουκάλια, τα μπουκάλια 
παραμένουν σε ασφαλή οριζόντια θέση. 
Η θέση για μπουκάλια ταιριάζει σε κάθε 
γυάλινο ράφι και είναι ευέλικτη. Και αν 
χρειάζεστε τον χώρο για άλλη χρήση, 
μπορείτε απλώς να αφαιρέσετε τη θέση 
από το ψυγείο.

Εργονομική λαβή

Εύκολο άνοιγμα: Η πρακτική, κομψή 
και εργονομική λαβή με ενσωματωμένο 
μηχανισμό σάς επιτρέπει να ανοίγετε 
την πόρτα της συσκευής χωρίς να βάζετε 
δύναμη, ακόμα και όταν έχει ανοίξει 
πολλές φορές σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Οι κομψές λαβές με λιτό σχεδιασμό 
αποτελούν ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό 
του ψυγείου σας.

LightTower

Απολαύστε έναν ιδανικά φωτισμένο 
εσωτερικό χώρο: Τα LightTower ρίχνουν 
ιδανικό φως στα τρόφιμα και είναι 
τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι πάντα 
φωτισμένο ένα μεγάλο τμήμα του γεμά-
του ψυγείου σας. Επειδή τα LightTower 
είναι ενσωματωμένα στο ίδιο επίπεδο 
με τα πλαϊνά τοιχώματα, υπάρχει έτσι 
περισσότερος χώρος για τα τρόφιμά σας. 

Ράφια πόρτας

Θα θέλατε μια ασφαλή επιφάνεια αποθή-
κευσης για τα ποτά και τα τρόφιμά σας; 
Θέλετε ωστόσο να έχετε εύκολη πρόσβαση 
σε αυτά; Τα ρυθμιζόμενα στο ύψος ράφια 
πόρτας σάς προσφέρουν και τα δύο – 
χάρη στα ράφια από τζάμι ασφαλείας και 
τις ράγες από ανοξείδωτο ατσάλι. Και το 
ρυθμιζόμενο και αφαιρούμενο στήριγμα 
για μπουκάλια συμβάλλει στην ασφαλή 
τοποθέτηση των μπουκαλιών σας.

Θέση για μπουκάλια πάνω από 
τα συρτάρια BioFresh

Περιμένετε καλεσμένους και θέλετε να 
προσφέρετε μερικά ποτά περισσότερο 
κρύα απ’ ό,τι συνήθως; Η θέση για 
μπουκάλια είναι έτοιμη για τον σκοπό 
αυτό πάνω από τα συρτάρια BioFresh: 
Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα πάνω από 
τη θέση για μπουκάλια με μία απλή 
κίνηση – έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε 
και να ψύξετε με ασφάλεια μπουκάλια σε 
διάφορα μεγέθη. 

SoftTelescopic

Απολαύστε το άνοιγμα των συρταριών 
BioFresh: Όχι μόνο λόγω των φρέσκων 
τροφίμων – αλλά και γιατί το άνοιγμα 
είναι τόσο εύκολο και το κλείσιμο γίνεται 
αυτόνομα και απαλά. Αυτό το προσφέ-
ρουν οι τηλεσκοπικές ράβδοι, επάνω στις 
οποίες τα συρτάρια εξέρχονται απαλά. 
Και επειδή εξέρχονται πλήρως, έχετε την 
καλύτερη επισκόπηση στο περιεχόμενο.

Χώρος για ταψί

Θέλετε να διατηρήσετε φρέσκο το 
σπιτικό κέικ φρούτων; Ή την πίτσα που 
έχετε ετοιμάσει για να μπει αργότερα 
στον φούρνο; Τοποθετήστε το ταψί στη 
συσκευή σας Liebherr – σας προσφέρει 
άφθονο χώρο για να αποθηκεύσετε ένα 
ταψί. Ιδιαίτερα πρακτικά: Μπορείτε να 
τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε το ταψί 
κατά το άνοιγμα της πόρτας σε γωνία 90°.

FlexSystem

Οι μικροί και ευαίσθητοι καρποί συνη-
θίζουν να είναι εκτός του οπτικού σας 
πεδίου στο ψυγείο ή να συνθλίβονται 
εύκολα. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει το 
FlexSystem στη συσκευή σας Liebherr: 
Δύο ευέλικτα τοποθετημένες θήκες 
προσφέρουν στο συρτάρι BioFresh τάξη 
και καλή επισκόπηση. Και προστατεύουν 
με ασφάλεια ακόμα και το μικρότερο 
βατόμουρο από το να συμπιεστεί ή να 
αναμειχθεί με άλλα τρόφιμα. 

Ψυγείο

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
---

EasyFresh

Εγγύηση για φρέσκα προϊόντα στο σπίτι 
σας αποτελεί το συρτάρι EasyFresh.  
Είτε πρόκειται για μη συσκευασμένα 
φρούτα, λαχανικά ή καρπούς: εδώ 
αποθηκεύονται όλα ιδανικά. Μέσω των 
τροφίμων η  υγρασία αέρα στο συρτάρι 
αυξάνεται χάρη στο στεγανό κλείσιμο.  
Με τον τρόπο αυτό, τα τρόφιμα παραμέ-
νουν φρέσκα για μεγάλο διάστημα.

BioFresh

Όταν αποθηκεύονται τα τρόφιμά σας σε 
μια θερμοκρασία λίγο πάνω από 0 °C και 
στο σωστό επίπεδο υγρασίας τα τρόφιμά 
σας διατηρούν τις βιταμίνες τους για 
πολύ περισσότερο απ’ ότι σε έναν συμβα-
τικό χώρο του ψυγείου.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και BioFresh
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με Ambilight με φίλτρο 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh

·  3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 
1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών 
με HydroBreeze, 1 Fish & Seafood 
συρτάρι, 1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 107 / 0,293 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 384 l 

Όγκος: Συντήρηση: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / BlackSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBbsc 5280
Peak

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και BioFresh
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh

·  3 συρτάρια BioFresh με 
SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων 
– Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 107 / 0,293 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 386 l 

Όγκος: Συντήρηση: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: BlackSteel / BlackSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBbsc 5250
Prime

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και BioFresh
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh

·  3 συρτάρια BioFresh με 
SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων 
– Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 134 / 0,367 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 386 l 

Όγκος: Συντήρηση: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsdd 5250
Prime

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και BioFresh
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με Ambilight με φίλτρο 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  Φωτισμός LED BioFresh

·  3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 
1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών 
με HydroBreeze, 1 Fish & Seafood 
συρτάρι, 1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 134 / 0,367 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 384 l 

Όγκος: Συντήρηση: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBstd 528i
Peak

60↑   ↓

Ψυγείο Ψυγείο

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2022 20222022 2022



98 99

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός LED στη μία πλευρά
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

5 kg
·  Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 205 / 0,561 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 351 l 

Όγκος: Συντήρηση: 223,0 l / BioFresh: 93,9 l / Καταψύκτης: 34,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBe 5221
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 158 / 0,432 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 382 l 

Όγκος: Συντήρηση: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBe 5220
Plus

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός LED στη μία πλευρά
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

5 kg
·  Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 205 / 0,561 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 351 l 

Όγκος: Συντήρηση: 223,0 l / BioFresh: 93,9 l / Καταψύκτης: 34,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsfe 5221
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 1 συρτάρι 
Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 158 / 0,432 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 382 l 

Όγκος: Συντήρηση: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsfe 5220
Plus

60↑   ↓

Ψυγείο Ψυγείο

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

BioFresh
·  Ανεμιστήρας
·  Φωτισμός LED
·  4 συρτάρια BioFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 65 / 0,178 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 160 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBa 4250
Prime

60↑   ↓

ψυγεία BioFresh

Συσκευή πλήρως BioFresh 

Ως φίλοι των φρέσκων τροφίμων, θα αγαπήσετε τη 
συσκευή ολικού BioFresh. Η συσκευή αυτή παρέχει 
τέλειες συνθήκες αποθήκευσης για μια ολόκληρη 
σοδειά: Σε θερμοκρασία κοντά στους 0 °C και με 
ευέλικτη υγρασία αέρα, τα φρούτα και τα λαχανικά 
παραμένουν φρέσκα και τραγανά για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Και αν η σοδειά φέτος είναι μικρότερη, 
τα συρτάρια διατηρούν φρέσκα τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, το κρέας και τα λουκάνικα στα συρτάρια για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ότι στον κανονικό 
χώρο ψύξης. Χαρατηριστικό ωφέλιμο για το περιβάλ-
λον: η ενεργειακή κλάση A.

Touch & Swipe

Η συσκευή σας Liebherr σας υπακούει με ένα απλό 
άγγιγμα: Χάρη στην οθόνη Touch & Swipe μπορείτε  
να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας διαισθητικά και 
εξαιρετικά εύκολα. Το ίδιο εύκολα μπορείτε επίσης να 
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Και όταν δεν αγγίζετε την 
οθόνη; Τότε σας δείχνει την πραγματική θερμοκρασία.

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα 
 διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά  
αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να 
λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο 
ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και 
 διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11.
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

RBa 4250   Σειρά Prime
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες
·  Αφαιρούμενο συρτάρι πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς 
αποσυρόμενο

·  2 αφαιρούμενα καλάθια για 
μπουκάλια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 123 / 0,337 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 399 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RDsfe 5220
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 99 / 0,271 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 401 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rd 5250
Prime

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Επιλογές χρώματος / υλικού:
Re 5020 Λευκό

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 117 / 0,320 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 348 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SteelFinish / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rsfe 5020
Plus

60↑   ↓

ΨυγείοΨυγείο

Καλάθι φιαλών

Η οικογένεια και οι καλεσμένοι του πάρτι σας λατρεύ-
ουν τα κρύα ποτά; Συχνά δεν αρκεί η εσωτερική πόρτα 
του ψυγείου για την ψύξη των μπουκαλιών. Η συσκευή 
σας Liebherr θα χαρεί να σας βοηθήσει: Στα καλάθια 
φιαλών υπάρχει πολύ χώρος για μπουκάλια και χάρ-
τινα κουτιά – ή ακόμα και για μια ολόκληρη συσκευ-
ασία με μπύρες. Το ράφι τοποθέτησης των καλαθιών 
αποθηκεύεται επάνω σε τηλεσκοπικές ράβδους και 
ολισθαίνει απαλά προς τα έξω για εύκολη αφαίρεση. 

VarioSafe

Πόρτα κλειστή! Στο δικό σας Liebherr μπορείτε να 
είστε σίγουροι πως η πόρτα πάντα θα κλείνει σωστά: 
Ο βοηθητικός μηχανισμός φροντίζει ώστε η πόρτα να 
μην μένει λίγο ανοιχτή, αν δεν την κλείσετε καλά ή αν 
την σπρώξετε με πολύ δύναμη. Έτσι θα είστε σίγουροι 
πως τα τρόφιμά σας θα διατηρούνται με ασφάλεια 
στις ιδανικές συνθήκες. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί 
να τα διαθέτει ή όχι.

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά 
αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων 
και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. 
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

2022
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TP 1724  Comfort

Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingDesign
·  Εργονομική λεπτή λαβή
·  Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο χάρη στον μπροστινό εξαερισμό (σύστημα 

εξαερισμού μέσα από γρίλιες στον πάγκο) και αφαιρούμενο καπάκι
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 92 / 0,252 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 145 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1720
Comfort

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης
·  Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingDesign
·  Εργονομική λεπτή λαβή
·  Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο χάρη στον μπροστινό εξαερισμό (σύστημα 

εξαερισμού μέσα από γρίλιες στον πάγκο) και αφαιρούμενο καπάκι
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 117 / 0,320 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 143 l 

Όγκος: Συντήρηση: 126,0 l / Καταψύκτης: 18,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1744
Comfort

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης
·  Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingDesign
·  Εργονομική λεπτή λαβή
·  Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο χάρη στον μπροστινό εξαερισμό (σύστημα 

εξαερισμού μέσα από γρίλιες στον πάγκο) και αφαιρούμενο καπάκι
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 146 / 0,400 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 143 l 

Όγκος: Συντήρηση: 126,0 l / Καταψύκτης: 18,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1724
Comfort

60↑   ↓

Εξοπλισμό GlassLine 

Η συνολική εικόνα υψηλής ποιότητας του εσωτερικού 
χώρου ολοκληρώνεται από τον διακριτικό γυάλινο 
εξοπλισμό GlassLine. Τα ράφια από γυαλί ασφαλείας 
με προστατευτικό τελείωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 
είναι ανθεκτικά στις γρατσουνιές και εύκολα στον 
καθαρισμό.

Ψυγεία κάτω του πάγκου

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί 
να τα διαθέτει ή όχι.

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά 
αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων 
και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. 
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.
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Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingDesign
·  Εργονομική λεπτή λαβή
·  Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο χάρη στον μπροστινό εξαερισμό (σύστημα 

εξαερισμού μέσα από γρίλιες στον πάγκο) και αφαιρούμενο καπάκι
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 118 / 0,323 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 161 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

T 1810
Comfort

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λεπτή λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
·  Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο χάρη στον μπροστινό εξαερισμό (σύστημα 

εξαερισμού μέσα από γρίλιες στον πάγκο) και αφαιρούμενο καπάκι
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 115 / 0,315 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 145 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

TPesf 1710
Comfort

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης
·  Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingDesign
·  Εργονομική λεπτή λαβή
·  Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο χάρη στον μπροστινό εξαερισμό (σύστημα 

εξαερισμού μέσα από γρίλιες στον πάγκο) και αφαιρούμενο καπάκι
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 183 / 0,501 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 143 l 

Όγκος: Συντήρηση: 126,0 l / Καταψύκτης: 18,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

T 1714
Comfort

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης
·  Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λεπτή λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
·  Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο χάρη στον μπροστινό εξαερισμό (σύστημα 

εξαερισμού μέσα από γρίλιες στον πάγκο) και αφαιρούμενο καπάκι
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 183 / 0,501 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 143 l 

Όγκος: Συντήρηση: 126,0 l / Καταψύκτης: 18,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

TPesf 1714
Comfort

60↑   ↓

Ψυγεία κάτω του πάγκου Ψυγεία κάτω του πάγκου

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  2 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών
·  Θάλαμος 0 αστέρων (0 °C έως -6 °C)

Κατάψυξη
·  Παγοθήκη

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingDesign
·  Εργονομική λεπτή λαβή
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 131 / 0,358 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 98 l 

Όγκος: Συντήρηση: 92,0 l / 0-αστέρια καταψύκτης: 6,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 63 / 55,4 / 62,4 ¹

TX 1021
Comfort

55↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης
·  Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  2 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED
·  1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingDesign
·  Εργονομική λεπτή λαβή
·  Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο χάρη στον μπροστινό εξαερισμό (σύστημα 

εξαερισμού μέσα από γρίλιες στον πάγκο) και αφαιρούμενο καπάκι
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 141 / 0,386 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 120 l 

Όγκος: Συντήρηση: 106,3 l / Καταψύκτης: 15,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85 / 50,1 / 62 ¹

TP 1424
Comfort

50↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης
·  Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  2 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED
·  1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingDesign
·  Εργονομική λεπτή λαβή
·  Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο χάρη στον μπροστινό εξαερισμό (σύστημα 

εξαερισμού μέσα από γρίλιες στον πάγκο) και αφαιρούμενο καπάκι
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 113 / 0,309 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 120 l 

Όγκος: Συντήρηση: 106,3 l / Καταψύκτης: 15,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

TP 1444
Comfort

55↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED
·  1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingDesign
·  Εργονομική λεπτή λαβή
·  Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο χάρη στον μπροστινό εξαερισμό (σύστημα 

εξαερισμού μέσα από γρίλιες στον πάγκο) και αφαιρούμενο καπάκι
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 91 / 0,249 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 136 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

TP 1420
Comfort

55↑   ↓

Ψυγεία κάτω του πάγκου Ψυγεία κάτω του πάγκου

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Καταψύκτες

FNsdd 5297    Σειρά Peak
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Καταψύκτες
---

Καταψύκτες Καταψύκτες

Ο βασικός εξοπλισμός που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του μοντέλου.

  Σειρά Pure   Σειρά Plus   Σειρά Prime   Σειρά Peak

 Σειρά Pure  Σειρά Plus  Σειρά Prime  Σειρά Peak

Τεχνολογία φρέσκων 
τροφίμων

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Άνεση & Ευελιξία EasyOpen EasyOpen EasyOpen EasyOpen

FrostProtect FrostProtect FrostProtect FrostProtect

Επικλινόμενο συρτάρι Επικλινόμενο συρτάρι Επικλινόμενο συρτάρι Επικλινόμενο συρτάρι

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο για  
μοντέλα με SBS

SpaceBox SpaceBox SpaceBox SpaceBox

Ενσωματωμένος 
οδηγός συρταριού

Ενσωματωμένος 
οδηγός συρταριού

Ενσωματωμένος 
οδηγός συρταριού

Οδηγός συρταριών
πάνω σε τηλεσκοπικές 
ράγες

Παγοθήκη Παγοθήκη με καπάκι  
σε μοντέλα με SBS

Δίσκος κατάψυξης Δίσκος κατάψυξης Δίσκος κατάψυξης

2 παγοκύστες 2 παγοκύστες

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

Ντιζάιν Φως κατάστασης Φως κατάστασης

Φωτισμός κατάψυξης Φωτισμός κατάψυξης

Φωτισμός IceMaker

Οθόνη αφής Οθόνη αφής Οθόνη Touch & Swipe Οθόνη Touch & Swipe

Οθόνη πίσω από την 
πόρτα

Οθόνη πίσω από την 
πόρτα

Οθόνη πίσω από την 
πόρτα

Οθόνη πίσω από την 
πόρτα

Λαβή εσοχής Λαβή εσοχής Εξωτερική λαβή με μηχανι-
σμό ανοίγματος

Εξωτερική λαβή με μηχανι-
σμό ανοίγματος

Συνδεσιμότητα
(SmartDeviceBox)

ως παρελκόμενο ως παρελκόμενο ως παρελκόμενο ή ενσω-
ματωμένο (μοντέλα «i»)

ως παρελκόμενο ή ενσω-
ματωμένο (μοντέλα «i»)

Παγάκια EasyTwist-Ice ή
IceTower σε μοντέλα  
με SBS

EasyTwist-Ice ή
IceTower σε μοντέλα  
με SBS

EasyTwist-Ice ή
IceTower

Σέσουλα για παγάκια  
σε  μοντέλα με SBS

Σέσουλα για παγάκια  
σε  μοντέλα με SBS

Σέσουλα για παγάκια  
σε  μοντέλα με SBS
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Καταψύκτες

SmartFrost

Χάρη στην τεχνολογία SmartFrost, περιο-
ρίζεται σημαντικά ο σχηματισμός πάγου 
στον εσωτερικό χώρο και τα κατεψυγ-
μένα τρόφιμα. Έτσι, σπάνια χρειάζεται 
απόψυξη. Χάρη στο σύστημα SmartFrost, 
οι εσωτερικοί τοίχοι είναι ιδιαίτερα λείοι 
και επομένως πανεύκολοι στο καθάρισμα. 
Τα ενδιάμεσα γυάλινα ράφια και τα 
διαφανή  συρτάρια είναι αφαιρούμενα.

NoFrost

Με το σύστημα NoFrost τα τρόφιμα 
 καταψύχονται με ανακύκλωση ψυχρού 
αέρα, ενώ η υγρασία του αέρα διοχε-
τεύεται προς τα έξω. Έτσι, στο χώρο της 
κατάψυξης δε δημιουργείται πάγος και  
τα τρόφιμα δεν παγώνουν εξωτερικά.

IceTower

Χάρη στο απόθεμα 8 kg σε παγάκια, το 
IceTower διασφαλίζει ότι στο πάρτι σας 
δεν θα τελειώσουν ποτέ τα κρύα ποτά. 
Το φτυαράκι για παγάκια και η συρόμενη 
πλάκα σε τηλεσκοπικές ράγες επιτρέπουν 
την άνετη πρόσβαση στα παγάκια. Με 
ένα πρόσθετο ράφι κάτω από τον πάγο, 
δημιουργείται χώρος για μικρές συσκευ-
ασίες. Στο διπλανό συρτάρι τοποθετήστε 
μεγαλύτερες συσκευασίες.

LED φωτισμός

Ο LED φωτισμός είναι τοποθετημένος 
πάνω από τα συρτάρια για εξοικονόμηση 
χώρου. Εξασφαλίζει την καλύτερη παρου-
σίαση των προϊόντων σας, εξοικονομεί 
ενέργεια και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

FrostProtect

Δεν τοποθετούνται όλοι οι καταψύκτες σε 
δωμάτια με θέρμανση – ορισμένοι τοπο-
θετούνται σε κρύα γκαράζ ή αποθήκες. 
Όμως πάλι καλά, ο δικός σας καταψύκτης 
Liebherr έχει σχεδιαστεί ιδανικά για 
τοποθέτηση σε κρύα περιβάλλοντα: 
Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί 
για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως  
και –15 °C και διασφαλίζουν, έτσι, την 
ομαλή λειτουργία.

Ένδειξη κατάστασης

Θέλετε να ξέρετε αν είναι όλα εντάξει με 
τη συσκευή σας; Ενημερωθείτε γρήγορα, 
οπτικά και ακουστκά από την ένδειξη της 
κατάστασης που υπάρχει στην πόρτα του 
ψυγείου σας. Το μπλε φως υποδεικνύει 
ότι είναι όλα εντάξει. Σε περίπτωση που 
κάτι δεν πάει καλά, το φως γίνεται κόκ-
κινο και αναβοσβήνει. Επίσης, ακούγεται 
ένας ήχος προειδοποίησης.

Τηλεσκοπικές ράγες

Τα αποσπώμενα συρτάρια πάνω σε τηλε-
σκοπικές ράγες υψηλής ποιότητας είναι 
εύκολα στη χρήση ακόμη και όταν είναι 
γεμάτα. Προσφέρουν πολλές δυνατότητες 
αποθήκευσης, βγαίνουν με άνεση και 
είναι εύκολα στον καθαρισμό.

EasyTwist-Ice

Τόσο για μια καλοκαιριάτικη ημέρα όσο 
και για το πάρτι: Χάρη στο σύστημα 
EasyTwist-Ice θα έχετε εύκολα και γρή-
γορα τα παγάκια που χρειάζεστε – χωρίς 
μόνιμη σύνδεση νερού. Απλά γεμίστε με 
νερό το δοχείο, αφήστε να παγώσει και 
με μια απλή περιστροφή αποκολλήστε 
τα έτοιμα παγάκια – έτοιμα και τα κρύα 
ποτά. Το σύστημα EasyTwist-Ice καθαρίζε-
ται εύκολα και παράγει πάντα παγάκια  
με υγιεινό τρόπο.

SpaceBox

Ο Liebherr καταψύκτης σας είναι για 
τα « μεγάλα πράγματα »: όπως η XL 
γαλοπούλα ή μια πολυόροφη τούρτα. 
Το SpaceBox είναι για αυτόν ακριβώς 
το λόγο: με ύψος 250mm, προσφέρει 
άφθονο extra χώρο ακόμα και για μεγάλα 
κατεψυγμένα προϊόντα. Πολύ χρήσιμο 
στην αποθήκευση των τροφίμων. 

Φτυαράκι πάγου

Με το φτυαράκι πάγου της Liebherr, 
παίρνετε μια γερή ποσότητα πάγου χωρίς 
να πέφτει κατά την μεταφορά. Χάρη στη 
λοξή άκρη και στην εργονομική λαβή τα 
παγάκια καταλήγουν γρήγορα και εύκολα 
από το IceTower μέσα στα ποτά σας. 
Το φτυαράκι, συνδυάζει την αντοχή – 
φτιαγμένο από σκληρό πλαστικό – με 
την αισθητική χάρη στη σατινέ, διαφανή, 
επιφάνεια του.

Καταψύκτες

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
---

Οθόνη Touch & Swipe

Η συσκευή σας Liebherr σάς υπακούει 
με ένα απλό άγγιγμα: Χάρη στην οθόνη 
Touch & Swipe μπορείτε να χρησιμοποι-
ήσετε τον καταψύκτη σας διαισθητικά 
και εξαιρετικά εύκολα. Απλώς επιλέξτε 
λειτουργίες όπως το « SuperFrost » 
με άγγιγμα και σάρωση της έγχρωμης 
οθόνης. Το ίδιο εύκολα μπορείτε επίσης 
να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Και όταν 
δεν χειρίζεστε ενεργά την οθόνη; Τότε σας 
δείχνει την πραγματική θερμοκρασία.

Παγοκύστη

Οι παγοκύστες είναι διπλά χρήσιμες – 
τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και για 
εξωτερική χρήση. Σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος συνεχίζουν να ψύχουν τα κατε-
ψυγμένα προϊόντα για κάποιο χρονικό 
διάστημα στο εσωτερικό του καταψύκτη. 
Και στις  εκδρομές σάς συνοδεύουν ως 
φορητό ψυγείο για φαγητά και ποτά.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια, εκ των οποίων 5 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Φωτισμός LED
·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 19 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

19 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 178 / 0,487 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 363 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7277
Peak

70↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 19 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

19 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 222 / 0,608 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 363 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 69,7 / 76 ¹

FNd 7227
Plus

70↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 19 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

19 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 178 / 0,487 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 363 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7227
Plus

70↑   ↓
Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  6 συρτάρια, εκ των οποίων 4 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Φωτισμός LED
·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

17 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 166 / 0,454 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 311 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7076
Peak

70↑   ↓

Καταψύκτες Καταψύκτες

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  6 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

17 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 166 / 0,454 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 311 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 7026
Plus

70↑   ↓
Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  5 συρτάρια, εκ των οποίων 4 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Φωτισμός LED
·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

16 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 155 / 0,424 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 260 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 145,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 6675
Peak

70↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  6 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

17 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 208 / 0,569 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 311 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165,5 / 69,7 / 76 ¹

FNd 7026
Plus

70↑   ↓

Καταψύκτες

NoFrost 

Όταν ανοίγετε την κατάψυξή σας, θέλετε να βλέπετε 
κατεψυγμένα τρόφιμα – αλλά σίγουρα όχι πάγο και 
πάχνη. Το NoFrost προστατεύει την κατάψυξη από τον 
ανεπιθύμητο σχηματισμό πάγου, ο οποίος κατανα-
λώνει πολλή ενέργεια και μπορεί να είναι ακριβός. 
NoFrost σημαίνει: Ποτέ πια δύσκολη και χρονοβόρα 
απόψυξη, αλλά περισσότερος χρόνος για άλλα πράγ-
ματα – και εξοικονόμηση χρημάτων.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί 
να τα διαθέτει ή όχι.

FNd 7026   Σειρά Plus

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά 
αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων 
και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. 
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια, εκ των οποίων 3 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  IceTower
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4"
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 

0,8 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

8,0 kg
·  Φωτισμός LED

·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

18 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Ice
Tower

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 198 / 0,542 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 277 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους 0 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNsdd 5297
Peak

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  5 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

16 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 194 / 0,531 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 260 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 145,5 / 69,7 / 76 ¹

FNd 6625
Plus

70↑   ↓
Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  5 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

16 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 155 / 0,424 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 260 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 145,5 / 69,7 / 76 ¹

FNc 6625
Plus

70↑   ↓

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται 
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 

και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. 
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

Καταψύκτες Καταψύκτες

FNsdd 5297    Σειρά Peak

EasyOpen 

Σας έχει τύχει? Αφού τακτοποιήσατε τα ψώνια στην 
κατάψυξη, θυμήθήκατε κάτι που αφήσατε έξω και 
τώρα πρέπει να τραβήξετε γερά την πόρτα για να ανοί-
ξει ξανά. Με τη Liebherr συσκευή σας δεν χρειάζεται 
να το κάνετε αυτό. EasyOpen σημαίνει ότι η πόρτα 
μπορεί να ανοίξει πολλές φορές, η μία μετά την άλλη, 
άνετα και εύκολα.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί 
να τα διαθέτει ή όχι.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox ενσωματωμένο
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Φωτισμός LED
·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

18 kg
·  2 παγοκύστες
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 198 / 0,542 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 277 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 525i
Prime

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια, εκ των οποίων 5 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Φωτισμός LED
·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

18 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 159 / 0,435 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 277 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNc 5277
Peak

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

18 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 199 / 0,545 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 277 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 5227
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  6 συρτάρια, εκ των οποίων 4 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Φωτισμός LED
·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

17 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 150 / 0,411 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 238 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNc 5076
Peak

60↑   ↓

ΚαταψύκτεςΚαταψύκτες

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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BluRoX
⸺

Βιωσιμότητα για το μέλλον.

¹

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός
·  PowerCooling

Κατάψυξη 4
·  6 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Φωτισμός LED
·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

17 kg
·  2 παγοκύστες
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Διαθέσιμα το 2ο τρίμηνο 2023

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 120 / 0,328 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 238 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 31 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165,5 / 59,7 / 65,5 ¹

FNb 5056
Prime

60↑   ↓

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα 
διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά 

αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργή-
σει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως 
ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρη-

σης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11.
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

Καταψύκτες

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτές τις 
συναρπαστικές τεχνολογίες και τα 
πλεονεκτήματα του BluRoX εδώ:  
home.liebherr.com/blurox

Πρεμιέρα στο Liebherr FNb 5056

Το BluRoX χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο 
μοντέλο FNb 5056 της Liebherr. Η πόρτα αυτού του 
καταψύκτη σηματοδοτεί την παγκόσμια πρεμιέρα 
αυτής της καινοτόμου μεθόδου μόνωσης: σύμφωνα 
με την ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ, το μοντέλο FNb 
5056 της Liebherr αποτελεί τον πρώτο καταψύκτη 
του είδους του με ενεργειακή κλάση «Β». Και για 
να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει έτσι για πολλά 
χρόνια, η υψηλής ποιότητας μόνωση διαθέτει επίσης 
τη χαρακτηριστική ανθεκτικότητα της Liebherr.

BluRoX
⸺
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  6 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα 

κλίσης
·  Φωτισμός LED
·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

17 kg
·  2 παγοκύστες
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 187 / 0,512 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 238 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 5056
Prime

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  5 συρτάρια, εκ των οποίων 4 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Φωτισμός LED
·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

16 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 141 / 0,386 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 199 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNc 4675
Peak

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  5 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Φωτισμός LED
·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

16 kg
·  2 παγοκύστες
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 176 / 0,482 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 199 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 4655
Prime

60↑   ↓

Καταψύκτες

Ένδειξη κατάστασης

Θέλετε να ξέρετε αν είναι όλα εντάξει με τη συσκευή 
σας; Ενημερωθείτε γρήγορα, οπτικά και ακουστκά από 
την ένδειξη της κατάστασης που υπάρχει στην πόρτα 
του ψυγείου σας. Το μπλε φως υποδεικνύει ότι είναι 
όλα εντάξει. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, 
το φως γίνεται κόκκινο και αναβοσβήνει. Επίσης, 
ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί 
να τα διαθέτει ή όχι.

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά 
αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων 
και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. 
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

FNd 5056   Σειρά Prime
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την 

πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  5 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

16 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετη λαβή σε εσοχή
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 176 / 0,482 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 199 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 4625
Plus

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την 

πόρτα, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Φωτισμός LED
·  Ένδειξη κατάστασης
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 15 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

15 kg
·  2 παγοκύστες
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, 

Ροδάκια μεταφοράς πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 166 / 0,454 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 160 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 4254
Prime

60↑   ↓
Χειριστήριο
·  MagicEye μπροστά, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  FrostControl
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 17 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λεπτή λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 171 / 0,468 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 102 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 39 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

GPesf 1476
Premium

60↑   ↓

Χειριστήριο
·  MagicEye μπροστά, πλήκτρα
·  Γραφική οθόνη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό

Κατάψυξη 4
·  2 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  SwingDesign
·  Εργονομική λεπτή λαβή
·  Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Ενεργειακή κλάση:  ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 199 / 0,545 kWh ¹

Συνολικός όγκος ²: 68 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 39 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 63,1 / 55,3 / 62,4 ¹

GX 823
Comfort

55↑   ↓

Καταψύκτες Καταψύκτες κάτω του πάγκου

2  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  
μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5 εκ (1,5 εκ BluPerformance).  

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
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Οριζόντιοι καταψύκτες

SuperFrost automatic

Θέλετε να καταψύχετε τα φρέσκα σας 
 τρόφιμα με τρόπο που να διατηρούνται 
οι βιταμίνες; Απλώς ενεργοποιήστε το 
SuperFrost – η κατάψυξη αυξάνει ήδη 
την ψυκτική της ισχύ. Με τον τρόπο αυτό 
η  θερμοκρασία διατηρείται σταθερή, 
όταν τοποθετείτε μέσα μη κατεψυγμένα 
τρόφιμα.

FrostProtect

Δεν τοποθετούνται όλοι οι καταψύκτες σε 
δωμάτια με θέρμανση – ορισμένοι τοπο-
θετούνται σε κρύα γκαράζ ή αποθήκες. 
Όμως πάλι καλά, ο δικός σας καταψύκτης 
Liebherr έχει σχεδιαστεί ιδανικά για 
τοποθέτηση σε κρύα περιβάλλοντα: 
Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί 
για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 
και –15 °C και διασφαλίζουν, έτσι, τη 
λειτουργία.

LED interior light

Ο ενσωματωμένος στο καπάκι των μπαού-
λων φωτισμός εξασφαλίζει τον βέλτιστο 
φωτισμό των κατεψυγμένων προϊόντων 
σας. Το σώμα του καταψύκτη καθώς και 
το καπάκι του, είναι με τέτοιο τρόπο 
επικαλυμμένα ώστε να εξασφαλίζεται 
εξαιρετική ανθεκτικότητα και αποφυγή 
διάβρωσης.

Συμπυκνωτής

Ο συμπυκνωτής ανταλλαγής θερμό-
τητας είναι ενσωματωμένος σε αφρό 
κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου, 
ελαχιστοποιώντας τους κραδασμούς και 
προάγοντας την πιο αθόρυβη λειτουργία. 
Δεν σχηματίζεται συμπύκνωση στους 
εξωτερικούς τοίχους, οι οποίοι καθαρίζο-
νται εύκολα.

SoftSystem

Οι καταψύκτες της σειράς plus έχουν το 
πλεονέκτημα του μηχανισμού κλεισίμα-
τος SoftSystem, ένα βολικό και επιθυμητό 
 χαρακτηριστικό για καθημερινή χρήση. 
Ενσωματωμένο στους μεντεσέδες στο 
καπάκι του καταψύκτη, το SoftSystem 
επιτρέπει στο καπάκι να κλείνει απαλά 
αποτρέποντας το χτύπημα.

StopFrost

Σύστημα StopFrost: Αυτή η καινοτομία 
προσφέρει 2 σημαντικά πλεονεκτήματα: 
ο πάγος στον εσωτερικό χώρο της 
κατάψυξης μειώνεται αισθητά, έτσι ώστε 
να απαιτείται πολύ πιο σπάνια απόψυξη. 
Με το σύστημα StopFrost δε δημιουργεί-
ται πλέον υποπίεση με το άνοιγμα και 
το κλείσιμο της πόρτας του καταψύκτη. 
Ο καταψύκτης μπορεί να ανοιχθεί άνετα 
αμέσως μετά το κλείσιμο του.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
---

CFd 2085   Σειρά Plus

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.
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Χειριστήριο
·  Ηλεκτρονικός έλεγχος στο σώμα του καταψύκτη, πλήκτρα
·  Θερμόμετρο με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  FrostControl
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  Συμπυκνωτής καλυμμένος με αφρώδες υλικό για ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη 

λειτουργία, λιγότερη υγρασία και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 50 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 15 kg
·  1 παγοκύστες
·  Εκκένωση νερού απόψυξης
·  Διαχωριστικό αποτελούμενο από έναν αποσπώμενο δίσκο κατάψηξης - 

χρησιμοποιείται και σαν λεκάνη νερού
·  5 Κρεμαστά καλάθια, κατασκευή σειράς, 1 επιπλεόν καλάθια διαθέσιμα ως 

ανταλλακτικό

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λαβή σε εσοχή
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος
·  Κλειδαριά

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 188 / 0,515 kWh

Συνολικός όγκος ²: 359 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 32 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 82,5 / 167,5 / 70,9

CFd 2505
Plus

168↑ ↓

Χειριστήριο
·  Ηλεκτρονικός έλεγχος στο σώμα του καταψύκτη, πλήκτρα
·  Θερμόμετρο με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  FrostControl
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  Συμπυκνωτής καλυμμένος με αφρώδες υλικό για ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη 

λειτουργία, λιγότερη υγρασία και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 50 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
·  1 παγοκύστες
·  Εκκένωση νερού απόψυξης
·  Διαχωριστικό αποτελούμενο από έναν αποσπώμενο δίσκο κατάψηξης - 

χρησιμοποιείται και σαν λεκάνη νερού
·  3 Κρεμαστά καλάθια, κατασκευή σειράς, 1 επιπλεόν καλάθια διαθέσιμα ως 

ανταλλακτικό

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λαβή σε εσοχή
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος
·  Κλειδαριά

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 162 / 0,443 kWh

Συνολικός όγκος ²: 248 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 82,5 / 125,5 / 70,9

CFd 2085
Plus

126↑ ↓

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) 
και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Οριζόντιοι καταψύκτες Οριζόντιοι καταψύκτες
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Συντηρητές κρασιού

WSbli 7731  GrandCru Selection
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2
Zones

3
Zones

1
Zone

300,5 mm

Ø 
76

,1
 m

m

Παρουσίαση γκάμας

Κλιματιζόμενοι 
θάλαμοι κρασιού

WTes 5872 σελίδα 142 WTes 1672 σελίδα 143

WTes 5972 σελίδα 142

WTpes 5972 σελίδα 143

Συσκευές 
 συντήρησης 
κρασιών

WSbli 7731 σελίδα 144 WPbli 5231 σελίδα 144 WKes 653 σελίδα 149

WSbli 5231 σελίδα 145

WPbli 5031 σελίδα 145

WSbli 5031 σελίδα 146

WPbl 5001 σελίδα 146

WSbl 5001 σελίδα 147

WPbl 4601 σελίδα 147

WSbl 4601 σελίδα 148

WPbl 4201 σελίδα 148

WSbl 4201 σελίδα 149

WKb 1812 σελίδα 150

WKr 1811 σελίδα 150

Humidor ZKes 453 σελίδα 151

Ομάδες μοντέλων

Ελεύθερες συσκευές συντήρησης κρασιών Συσκευές μικρών 
διαστάσεων

Πλάτος σε cm

Με δύο ή τρεις ζώνες θερμοκρασίας που μπορούν να 
ρυθμιστούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και με ακρίβεια 
από + 5 °C έως + 20 °C, οι συντηρητές κρασιού μας προσφέ-
ρουν μεγάλη ευελιξία για κάθε χρήση. Έτσι, τα ερυθρά 
κρασιά, τα λευκά κρασιά και οι σαμπάνιες φυλάσσονται σε 
μία μόνο συσκευή και ταυτόχρονα σε ιδανική, ξεχωριστή  
για τον κάθε τύπο κρασιού θερμοκρασία, με τις τρεις 
διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Και αυτές οι συσκευές 
προσφέρουν επίσης τις ιδανικές κλιματικές συνθήκες για  
την μακροχρόνια αποθήκευση των κρασιών. Χάρη στις 
διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας και στις ακριβείς ρυθμί-
σεις της θερμοκρασίας, αυτές οι συσκευές είναι άριστες  
για την συλλογή κάθε είδους κρασιού. 

Οι συσκευές συντήρησης κρασιών προσφέρουν συνθήκες 
παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν σε ένα κελάρι. Στις 
συσκευές αυτές επικρατεί σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο 
τον εσωτερικό χώρο. Μπορούν να προσαρμοστούν μεταξύ 
+ 5 °C και + 20 °C, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι συσκευές 
συντήρησης κρασιών είναι ειδικά σχεδιασμένες για να 
φυλάσσουν ένα μεγάλο αριθμό φιαλών για αποθήκευση και 
ωρίμανση ενώ παράλληλα μπορούν να διατηρήσουν ένα 
μεγαλύτερο απόθεμα κρασιού σε θερμοκρασία κατανάλωσης.

Συσκευές μικρών διαστάσεων – Ως ειδικός στην ψύξη,  
την αποθήκευση και τη συντήρηση, η Liebherr προσφέρει 
συσκευές για μικρότερους χώρους και ή για κάθε περίσταση. 
Οι αποτελεσματικές συσκευές μικρών διαστάσεων ξεχωρί-
ζουν για τις φρέσκες ιδέες. Η συσκευή συντήρησης κρασιών 
μικρών διαστάσεων αποτελεί την ιδανική λύση για τα πιο 
μικρά αποθέματα. Τα πολύτιμα πούρα αποθηκεύονται σε 
ιδανικές συνθήκες στον υγραντήρα.

Μέγεθος φιάλης Bordeaux (0,75 l)  
Όλες οι προδιαγραφές χωρητικότητας φιαλών αναφέρονται 
σε αυτές τις διαστάσεις.

+5 °C έως +20 °C

+5 °C έως +20 °C

+5 °C έως +20 °C

Εύρη θερμοκρασίας

+5 °C έως +20 °C

Εύρος θερμοκρασίας



138 139

60↑   ↓ 75↑   ↓

↑
  
↓

165
↑
  
↓

201

60↑   ↓ 60↑   ↓

↑
  
↓

185
↑
  
↓

145

60↑   ↓

60↑   ↓

↑
  
↓

125

↑
  
↓

165

ΣειρέςΣειρές

* μέσω της εφαρμογής SmartDevice

GrandCru

** + μεντεσές πόρτας 3,4 cm

WPbli 5031

WPbl 4201 WSbl 4201

WSbli 5031

WPbl 5001

WPbli 7731

Μέγ.:  196 Μέγ.:  324

WSbl 5001

WPbl 4601

Μέγ.:  166

WSbl 4601

WPbli 5231

Μέγ.:  229

WSbli 5231

Μέγ.:  142
Μέγ.:  196

GrandCru GrandCru Selection

Ποιότητα Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία σε μια ζώνη:  
+5 °C έως +20 °C

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία σε μια ζώνη:  
+5 °C έως +20 °C

Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας

Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας / UVProtect Plus Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας / UVProtect Plus

Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς / VibrateSafe Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς / VibrateSafe

Μέγιστη χωρητικότητα μπουκαλιών  
χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού

Μέγιστη χωρητικότητα μπουκαλιών  
χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού

Αντικαθιστούμενη μόνωση πόρτας Αντικαθιστούμενη μόνωση πόρτας

2 πόδια με ρύθμιση ύψους 2 πόδια με ρύθμιση ύψους

Ευχάριστο κλίμα Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect Δυνατότητα ρύθμισης υγρασίας χάρη στο 
HumidityControl 

Ένδειξη πραγματικής υγρασίας

1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση ανταλλαγής 1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση ανταλλαγής

Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα 1-°C Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα 1-°C

Άνεση και ευελιξία Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill

SelfClosing Door SelfClosing Door

Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενου ύψους Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενου ύψους

Οθόνη: δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 9 γλώσσες 
(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)

Οθόνη: δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 9 γλώσσες 
(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)

Design και Lifestyle Φωτισμός οροφής LED Φωτισμός οροφής LED (Συμπαγής πόρτα), 
LightColumn (γυάλινη πόρτα)

Οπίσθιο πάνελ: Γκρι του γραφίτη, μεταλλικό Οπίσθιο πάνελ: Ανοξείδωτο ατσάλι

Οθόνη αφής Οθόνη αφής

Φως παρουσίασης (γυάλινη πόρτα) Φως παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)

Λαβή: μαύρη Λαβή: Αλουμίνιο, βουρτσισμένο

Χαμηλός θόρυβος Χαμηλός θόρυβος

Ασφάλεια TempProtect Plus TempProtect Plus

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

Συναγερμός τόσο ακουστικός όσο και οπτικός στην οθόνη, 
μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice*

Συναγερμός τόσο ακουστικός όσο και οπτικός στην οθόνη, 
μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice*

Κλείδωμα οθόνης Κλείδωμα οθόνης

Μηχανική κλειδαριά, ως παρελκόμενο Μηχανική κλειδαριά, ενσωματωμένη

Συνδεσιμότητα* SmartDevice-ready SmartDevice (συμπ. κουτί SmartDevice)

Φως παρουσίασης* Φως παρουσίασης*

Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα 1-°C* Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα 1-°C*

Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής* Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*
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LED φωτισμός

Κάθε ζώνη συντήρησης διαθέτει φωτισμό 
LΕD που μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε 
να είναι μόνιμα αναμμένος. Ο φωτισμός 
αυτός εκπέμπει ελάχιστη θερμότητα και 
έτσι τα κρασιά μπορούν να παρουσιάζο-
νται για μια μακρόχρονη περίοδο, χωρίς 
αυτό να αλλάζει τα χαρακτηριστικά τους.

Έλεγχος υγρασίας

Με τη λειτουργία HumiditySelect, 
η υγρασία των GrandCru συσκευών 
μπορεί να προσαρμοστεί σε δύο στάδια: 
αφύγρανσης ή ύγρανσης. Οι GrandCru 
Selection συκσευές είναι εξοπλισμένεςμε 
HumidityControl. Αυτή η λειτουργία 
επιτρέπει τη ρύθμιση της υγρασίας όπως 
απαιτείται, εντός του εύρους από 50 % 
έως 80 % RH*. Εάν η τιμή πέσει κάτω από 
50 % RH*, η συσκευή το επισημαίνει.

Ράφι παρουσίασης

Το πρακτικό ράφι παρουσίασης των 
 μοντέλων της σειράς Vinidor ικανοποιεί 
ταυτόχρονα την ανάγκη για αποθήκευση 
αλλά και παρουσίαση των κρασιών σας. 
Τα μπουκάλια μπορούν να τοποθετηθούν 
οριζόντια και σε σειρά.

VibrateSafe

Το κρασί χρειάζεται την ηρεμία του. 
Γι αυτό οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρα-
σιού εγγυώνται εξαιρετικά «ευγενική» 
αποθήκευση με ιδιαίτερα αθόρυβους 
συμπιεστές, ειδικά σχεδιασμένους από 
τη Liebherr, και σταθερά ξύλινα ράφια 
από μασίφ ξύλο οξιάς. Αυτό επιτρέπει 
στο κρασί να ωριμάζει ανενόχλητο.

Φιμέ τζάμι από κρύσταλλο  
ασφαλείας

Το φιμέ τζάμι από κρύσταλλο ασφαλείας 
των συντηρητών κρασιού της Liebherr, 
διασφαλίζει την προστασία των πολύ-
τιμων κρασιών σας από τις υπεριώδεις 
ακτίνες UV. Η πρακτική λαβή αλουμινίου, 
με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος, 
προσφέρει εύκολο και επαναλαμβανό-
μενο άνοιγμα της πόρτας με την ελάχιστη 
προσπάθεια.

UVProtect Plus

Τριπλή προστασία. Για μακροχρόνια 
αποθήκευση, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι 
κρασιού με γυάλινη πόρτα προσφέρουν 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία 
δίχως προηγούμενο: τρία προστατευτικά 
στρώματα που αποτελούνται από φιμέ 
γυαλί και διπλή επίστρωση μετάλλου με 
τεχνολογία εναπόθεσης υπό κενό. Γνωστή 
ως επίστρωση Low-E, παρέχει στο κρασί 
σας εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία 
από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία.

SoftSystem

Το μοναδικό σύστημα απαλού κλεισί-
ματος πόρτας SoftSystem προσφέρει 
ασφάλεια και άνεση. Ενσωματωμένο 
στην πόρτα, το SoftSystem εξασθενεί την 
κίνηση σε κάθε κλείσιμο της πόρτας και 
εγγυάται ένα ιδιαίτερα απαλό κλείσιμο. 
Επιπλέον, η πόρτα κλείνει αυτόματα από 
μία γωνία ανοίγματος περίπου 45°.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Για να διασφαλίσετε ότι το κρασί σας 
μπορεί να ωριμάσει με τη βέλτιστη 
ποιότητα αέρα, όλοι οι κλιματιζόμενοι 
θάλαμοι κρασιού Liebherr διαθέτουν 
φίλτρο ενεργού άνθρακα που δεσμεύει 
αξιόπιστα τις οσμές κάθε είδους. Αυτό 
σημαίνει ότι το μπουκέτο του κρασιού 
σας θα διατηρείται αναλλοίωτο. Για να 
βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει ως έχει, 
η Liebherr σας υπενθυμίζει κάθε 6 μήνες 
να αλλάζετε το φίλτρο, κάτι που μπορείτε 
πολύ εύκολα να κάνετε μόνοι σας.

Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

Το καινοτόμο ηλεκτρονικό σύστημα αφής 
με οθόνη LCD εξασφαλίζει την διατήρηση 
μιας σταθερής θερμοκρασίας στις διαφο-
ρετικές ζώνες θερμοκρασίας. Η ψηφιακή 
οθόνη σας ειδοποιεί για τις ρυθμίσεις με 
ακρίβεια μέχρι ενός βαθμού Κελσίου. 
Με μια απαλή επαφή στην οθόνη μπο-
ρείτε να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες 
εύκολα και άνετα.

TempProtect Plus

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 διακυμάν-
σεις της θερμοκρασίας. Αυτό συμβαίνει 
επειδή μόλις ένας από τους αισθητήρες 
ανιχνεύσει μια κρίσιμη αλλαγή στη 
θερμοκρασία, σας ειδοποιεί έτσι ώστε 
να αναλάβετε γρήγορα δράση.

Σταθερά ξύλινα ράφια,  
πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Τα σταθερά ξύλινα ράφια, πάνω σε 
τηλεσκοπικές ράγες, προσφέρουν άριστη 
ορατότητα και εύκολη πρόσβαση. Τα 
χειροποίητα ξύλινα ράφια από οξιά έχουν 
κατασκευαστεί έτσι, ώστε να συγκρατού-
νται καλά τα μπουκάλια Bordeaux. Με το 
clip-on σύστημα σήμανσης έχετε γρήγορη 
και σαφή εικόνα των αποθηκευμένων 
κρασιών σας.

EasyFill

Αφήστε την να ελαφρύνει το φορτίο για 
εσάς. Το βοήθημα φόρτωσης EasyFill 
διασφαλίζει ότι η πόρτα του κλιματιζό-
μενου θαλάμου κρασιού παραμένει ανοι-
χτή όταν η γωνία ανοίγματος είναι πάνω 
από 90°, για ιδιαίτερα εύκολο γέμισμα. 
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.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.
*  Σε θερμοκρασίες οικιακού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση πολύ ξηρού/ψυχρού περιβάλλοντος, π.χ. υπόγεια,  

για την υποστήριξη του συστήματος συνιστάται το εξατομικευμένο κουτί νερού από τη γκάμα αξεσουάρ μας.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
---

Συντηρητές κρασιούΣυντηρητές κρασιού
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Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, 

Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 

3 ζώνες
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  3 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν 

να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  3 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, 

παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου 
ενεργού άνθρακα FreshAir

·  Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου 
ανεμιστήρα

·  Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος, με 
ροοστάτη

·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  13 ράφια, εκ των οποίων 10 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 
1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λαβή αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος
·  Κλειδαριά

WTes 5872
Vinidor

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 206 / 0,564 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 178 ³

Συνολικός όγκος ²: 503 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι /  
 Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 192 / 70 / 74,2 ¹

70↑   ↓

3
Zones

UV
Protect

Presentation
Board

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, 

Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 

2 ζώνες
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν 

να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, 

παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου 
ενεργού άνθρακα FreshAir

·  Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου 
ανεμιστήρα

·  Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος, με 
ροοστάτη

·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 
1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λαβή αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος
·  Κλειδαριά

WTes 5972
Vinidor

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 191 / 0,523 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 211 ³

Συνολικός όγκος ²: 521 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι /  
 Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 192 / 70 / 74,2 ¹

70↑   ↓

2
Zones

UV
Protect

Presentation
Board

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, 

Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 

2 ζώνες
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν 

να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, 

παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου 
ενεργού άνθρακα FreshAir

·  Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου 
ανεμιστήρα

·  Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος, με 
ροοστάτη

·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  6 ράφια, εκ των οποίων 5 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 
2 αποσπώμενα συρτάρια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λεπτή λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Κλειδαριά

WTpes 5972
Vinidor

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 191 / 0,523 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 155 ³

Συνολικός όγκος ²: 521 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι /  
 Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 192 / 70 / 74,2 ¹

70↑   ↓

2
Zones

UV
Protect

Χειριστήριο
·  MagicEye οθόνη εσωτερικά, 

Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 

2 ζώνες
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν 

να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, 

παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου 
ενεργού άνθρακα FreshAir

·  Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου 
ανεμιστήρα

·  Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος, με 
ροοστάτη

·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  5 ράφια, εκ των οποίων 3 πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Λεπτή λαβή αλουμινίου
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Κλειδαριά

WTes 1672
Vinidor

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 139 / 0,380 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 34 ³

Συνολικός όγκος ²: 95 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 36 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι /  
 Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 82,2 / 59,8 / 57,5

60↑   ↓

2
Zones

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού VinidorΚλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού Vinidor

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά  
αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).

³  Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια 
Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 % και 80 % RH*
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα
·  Φωτισμός οροφής LED
·  ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  7 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή αλουμινίου
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κλειδαριά

WSbli 7731
GrandCru Selection

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 99 / 0,271 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 324 ³

Συνολικός όγκος ²: 628 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 204,4 / 74,7 / 76,3 ¹

75↑   ↓

1
Zone

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 % και 80 % RH*
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα
·  Φωτισμός LED στη μία πλευρά μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
·  ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  6 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή αλουμινίου
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κλειδαριά

WPbli 5231
GrandCru Selection

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 109 / 0,298 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 229 ³

Συνολικός όγκος ²: 443 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Presentation
Light

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 % και 80 % RH*
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα
·  Φωτισμός οροφής LED
·  ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  6 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή αλουμινίου
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κλειδαριά

WSbli 5231
GrandCru Selection

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 91 / 0,249 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 229 ³

Συνολικός όγκος ²: 434 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 % και 80 % RH*
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα
·  Φωτισμός LED στη μία πλευρά μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
·  ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  5 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή αλουμινίου
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κλειδαριά

WPbli 5031
GrandCru Selection

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 106 / 0,290 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 196 ³

Συνολικός όγκος ²: 386 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Presentation
Light

Συσκευές συντήρησης κρασιών GrandCru SelectionΣυσκευές συντήρησης κρασιών GrandCru Selection

*  Σε θερμοκρασίες οικιακού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση πολύ ξηρού/ψυχρού περιβάλλοντος, π.χ. υπόγεια,  
για την υποστήριξη του συστήματος συνιστάται το εξατομικευμένο κουτί νερού από τη γκάμα αξεσουάρ μας.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά  
αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).

³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 % και 80 % RH*
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα
·  Φωτισμός οροφής LED
·  ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  5 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή αλουμινίου
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κλειδαριά

WSbli 5031
GrandCru Selection

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 92 / 0,252 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 196 ³

Συνολικός όγκος ²: 378 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα
·  Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
·  Φωτισμός οροφής LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
·  ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  5 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή, μαύρη
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

WPbl 5001
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 106 / 0,290 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 196 ³

Συνολικός όγκος ²: 385 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα
·  Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
·  Φωτισμός οροφής LED
·  ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  5 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή, μαύρη
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

WSbl 5001
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 92 / 0,252 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 196 ³

Συνολικός όγκος ²: 378 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα
·  Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
·  Φωτισμός οροφής LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
·  ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  5 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή, μαύρη
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

WPbl 4601
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 110 / 0,301 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 166 ³

Συνολικός όγκος ²: 329 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Συσκευές συντήρησης κρασιών GrandCruΣυσκευές συντήρησης κρασιών GrandCru Selection / GrandCru

*  Σε θερμοκρασίες οικιακού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση πολύ ξηρού/ψυχρού περιβάλλοντος, π.χ. υπόγεια,  
για την υποστήριξη του συστήματος συνιστάται το εξατομικευμένο κουτί νερού από τη γκάμα αξεσουάρ μας.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά  
αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).

³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα
·  Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
·  Φωτισμός οροφής LED
·  ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  5 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή, μαύρη
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

WSbl 4601
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 80 / 0,219 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 166 ³

Συνολικός όγκος ²: 323 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα
·  Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
·  Φωτισμός οροφής LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
·  ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  4 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή, μαύρη
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

WPbl 4201
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 99 / 0,271 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 141 ³

Συνολικός όγκος ²: 272 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα
·  Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
·  Φωτισμός οροφής LED
·  ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  4 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή, μαύρη
·  Λαβές μεταφοράς, πίσω
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

WSbl 4201
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:  ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 80 / 0,219 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 141 ³

Συνολικός όγκος ²: 267 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

60↑   ↓

1
Zone

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
·  Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  3 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο
·  Δεξιός μεντεσές σταθερός
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κλειδαριά

WKes 653
GrandCru

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 78 / 0,213 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 12 ³

Συνολικός όγκος ²: 48 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN (+10 °C έως +32 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι  
 και SmartSteel / Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 61,2 / 42,5 / 47,8

43↑   ↓

1
Zone

UV
Protect

Συσκευές συντήρησης κρασιών GrandCruΣυσκευές συντήρησης κρασιών GrandCru

³  Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια 
Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

1 Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται  μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά  
αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).
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Χειριστήριο
·  MagicEye μπροστά, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
·  Εσωτερικός φωτισμός μόνιμα αναμένος
·  ΡυθμιζόμενοςΓαλβανισμένες σχάρες
·  3 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Εργονομική λεπτή λαβή, μαύρη
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

WKb 1812
Vinothek

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 123 / 0,337 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 66 ³

Συνολικός όγκος ²: 135 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 38 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 89 / 60 / 61,3

60↑   ↓

1
Zone

UV
Protect

Χειριστήριο
·  MagicEye μπροστά, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
·  ΡυθμιζόμενοςΓαλβανισμένες σχάρες
·  3 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Εργονομική λεπτή λαβή, μαύρη
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

WKr 1811
Vinothek

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 76 / 0,208 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 66 ³

Συνολικός όγκος ²: 128 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 37 dB(A) / C

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Συμπαγής πόρτα, μπορντό / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 89 / 60 / 61,3

60↑   ↓

1
Zone

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
·  Κλείδωμα για παιδιά

Humidor
·  1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +16 °C έως +20 °C
·  Εύρος υγρασίας, ρυθμιζόμενο μέσω 68 % έως 75 %
·  Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
·  Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
·  Εξοπλισμός από ισπανικό ξύλο κέδρου
·  2 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  HardLine
·  Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο
·  Δεξιός μεντεσές σταθερός
·  2 κουτιά παρουσίασης
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κλειδαριά

ZKes 453
Humidor

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 162 / 0,443 kWh

Συνολικός όγκος: 39 l

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: N (+16 °C έως +32 °C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι  
 και SmartSteel / Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 61,2 / 42,5 / 47,8

43↑   ↓

Συσκευές συντήρησης κρασιών Vinothek Humidor

Φωτισμός LED

Ο υγραντήρας Liebherr έχει φωτισμό LED με dimmer, 
ενσωματωμένo στη γυάλινη πόρτα. Καθώς τα LED 
 εκπέμπουν σχεδόν καθόλου θερμότητα, τα πούρα 
 μπορουν να έχουν άριστη παρουσίαση με το σωστό 
φωτισμό και αποθήκευση μακράς περίοδου χωρίς να 
επηρεαστεί η ποιότητά τους.

Ηλεκτρονικός έλεγχος

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος υψηλής ακρίβειας επιτρέπει  
τη ρύθμιση θερμοκρασίας από +16 °C έως +20 °C.  
Εύρος υγρασίας, ρυθμιζόμενος μεταξύ 68 % έως 75 %.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.
Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. 
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).

³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).
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Πρακτικά 
 αξεσουάρ για 
κάθε ανάγκη.
---

Ανακαλύψτε το πλήθος 
της  γκάμας γνήσιων 
αξεσουάρ Liebherr για 
το ψυγείο σας – και κάντε 
την καθημερινότητά σας 
ακόμη πιο εύκολη.

Αξεσουάρ Αξεσουάρ

Χρήσιμοι βοηθοί κάθε είδους

Από τη βουτυροθήκη για χρήση με το ένα χέρι έως την παγοθήκη με καπάκι ή τον 
πρακτικό δίσκο κατάψυξης, η γκάμα αξεσουάρ προσφέρει πολλές έξυπνες λύσεις 
σχετικά με τη διατήρηση φρεσκάδας και το σερβίρισμα.

Συστήματα τακτοποίησης

Διαμόρφωση χώρων ψύξης σύμφωνα με τις ανάγκες: Για τακτοποιημένη τοποθέτηση των τροφίμων έχετε 
στη διάθεσή σας, π.χ. τα VarioSafe, VarioBoxes, τις πολυμορφικές αυγοθήκες και το FlexSystem. Για τάξη 
στα αποθέματα κρασιών υπάρχουν πρόσθετα ράφια μπουκαλιών καθώς και συστήματα ετικετών.

VarioBox

Βουτυροθήκη

Θέση για φιάλεςFlexSystem

Παγοθήκη με καπάκι Δίσκος κατάψυξης

EasyTwist-Ice 
Παγάκια σε χρόνο μηδέν – και χωρίς μόνιμη 
σύνδεση νερού. Με το δοχείο νερού και με μια  
απλή περιστροφή έχετε αμέσως άφθονα 
παγάκια. Ως αξεσουάρ που προσαρμόζεται 
εύκολα.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
Καθαρίζει τον αέρα και εξουδετερώνει 
γρήγορα τις δυσάρεστες οσμές. Το φίλτρο 
αντικαθίσταται εύκολα και διασφαλίζει 
άριστη ποιότητα αέρα.

SmartDeviceBox
Μπορείτε να εξοπλίσετε το δικό σας Liebherr  
με ένα SmartDeviceBox, που θα σας συνδέσει  
στο διαδίκτυο. Το SmartDeviceBox μπορεί 
να τοποθετηθεί με λίγες κινήσεις και σας 
προσφέρει πρόσβαση σε όλο τον κόσμο των 
ψηφιακών  δυνατοτήτων.



154 155
RBsfe 5221   Σειρά Plus

WarrantyPLUS

Επωφεληθείτε από την 3ετή και 8ετή  επέκταση 
 εγγύησης. Για περισσότερες πληροφορίες επικεφθείτε 
τη σελίδα μας home.liebherr.gr ή επικοινωνήστε με 
τους επίσημους συνεργάτες μας.

Εφαρμογή SmartDevice: Ο έξυπνος συνοδός για το δικό 
σας Liebherr. Χειριστείτε τις συσκευές σας άνετα μέσω 
της εφαρμογής, δείτε τα βασικά  μηνύματα  κατάστασης 
και επωφεληθείτε από τις πολλές  υπηρεσίες γύρω από 
το ψυγείο σας.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις εφαρμογές μας.

Οι κατάλογοί μας

Βρείτε όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη Liebherr 
στους προϊοντικούς καταλόγους των Ελεύθερων και 
Εντοιχιζόμενων Συσκευών. Ζητήστε τους έντυπους 
καταλόγους στα καταστήματα λιανικής ή μπείτε  
στο site μας home.liebherr.gr

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

Tel: 00800 50 80 9000  
Е-mail: home.see@liebherr.com

Μένουμε σε επαφή
---
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Fish &
Seafood

Vario
Temp

1
Zone

2
Zones

3
Zones

UV
Protect

Σύντομη επεξήγηση των λεπτομερειών εξοπλισμού:

Φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι και γαλακτοκομικά προϊόντα 
αποθηκεύονται στους 0 °C με την ιδανική υγρασία και 
παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
συγκριτικά με μία κλασική συντήρηση.

Ψύξη όπως για επαγγελματίες: Η θερμοκρασία στο συρτάρι 
στους 0 °C και το σύστημα υδρονέφωσης, διασφαλίζουν 
μεγαλύτερη διάρκεια συντήρησης των τροφίμων και 
εντυπωσιακή παρουσίαση.

Το BioFresh-Professional συρτάρι προσφέρει προσφέρει 
ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην αποθήκευση τροφίμων  
με ζώνη θερμοκρασίας από –2 °C έως 0 °C.

Το συρτάρι Fish & Seafood διατηρεί τα ψάρια και τα 
 θαλασσινά στην ιδανική θερμοκρασία των –2 °C με τον  
ίδιο επαγγελματισμό όπως ο ιχθυοπώλης σας.

Η υγρασία ρυθμίζεται ώστε τα φρούτα και τα λαχανικά  
να διατηρούν τη φρεσκάδα τους για περισσότερο χρόνο.

Τέλειο κλίμα στους –2 °C / 0 °C και με τις ιδανικές 
συνθήκες υγρασίας.

Τα φρούτα και τα λαχανικά αποθηκεύονται στο 
ερμητικά σφραγισμένο συρτάρι και διατηρούνται 
πιο τραγανά και φρέσκα.

Δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα κυκλώματα ψύξης για τους 
χώρους συντήρησης και κατάψυξης. Αποτρέπει μεταφορές 
οσμών και σταματάει την ξηρασία στα τρόφιμα.

Δε χρειάζεται απόψυξη καθώς τα τρόφιμα καταψύχονται 
με ανακύκλωση ψυχρού αέρα ενώ η υγρασία διοχετεύεται 
προς τα έξω. Στο χώρο της κατάψυξης.δεν δημιουργείται 
πάγος και τα τρόφιμα δεν παγώνουν εξωτερικά.

Η απόψυξη απαιτείται λιγότερο συχνά.

Το πάγωμα της κατάψυξης και των κατεψυγμένων 
τροφίμων μειώνεται, καθώς μειώνονται και οι φορές 
που χρειάζεται να ξεπαγώσετε τον καταψύκτη.

Το σύστημα SuperCool ενισχύει την ισχύ ψύξης, 
μέχρι που τα καινούργια τρόφιμα στο ψυγείο να 
αποκτήσουν τη θερμοκρασία των υπολοίπων. 

Η λειτουργία SuperFrost αυξάνει βραχυπρόθεσμα την 
ισχύ ψύξης – Έτσι η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή, 
όταν τοποθετείτε μέσα μη παγωμένα τρόφιμα. 

Ο χώρος κατάψυξης γίνεται εναλλακτικά πρόσθετη 
ψυχρή ζώνη: χάρη στη ρύθμιση της θερμοκρασίας  
με ακρίβεια μεταξύ –2 °C και +14 °C. 

Με σταθερή θερμοκρασία σε όλο το εσωτερικό, 
 ρυθμιζόμενη από +5 °C έως +20 °C.

Με δύο ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να 
ρυθμιστούν ανεξάρτητα και με ακρίβεια από +5 °C 
έως +20 °C.

Με τρεις ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να 
ρυθμιστούν ανεξάρτητα και με ακρίβεια από +5 °C 
έως +20 °C.

Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: 
Standard ή High (τυπική ή υψηλή).

Δύο αισθητήρες μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία 
στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιού. Σε περίπτωση 
σοβαρής αλλαγής αποστέλλεται ειδοποίηση.*

Το πλήρως μονωμένο από δονήσεις σύστημα ψύξης 
επιτρέπει στο κρασί να ωριμάσει ανενόχλητο.

Τριπλή προστασία: μια φιμέ γυάλινη πόρτα με διπλή 
επίστρωση μετάλλου με τεχνολογία απόμονωσης 
κενούπροσφέρουν εξαιρετικά αποτελεσματική 
 προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Διπλή προστασία: μια φιμέ γυάλινη πόρτα με 
επίστρωση μετάλλου με τεχνολογία εναπόθεσης 
υπό κενό προσφέρει αποτελεσματική προστασία 
από την ηλιακή ακτινοβολία.

Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 % και  
80 % RH** με προσαυξήσεις του 5 %.

Για ένα καθαρό μπουκέτο, ένα φίλτρο ενεργού 
 άνθρακα δεσμεύει με αξιοπιστία κάθε είδους οσμές.

Τεχνολογία Φρεσκάδας Κρασί

 * Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή SmartDevice/Smart.

**  Σε θερμοκρασίες οικιακού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση πολύ ξηρού/ψυχρού περιβάλλοντος, π.χ. υπόγεια,  
για την υποστήριξη του συστήματος συνιστάται το εξατομικευμένο κουτί νερού από τη γκάμα αξεσουάρ μας.
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Εσωτερικά στοιχεία από γυαλί και ανοξείδωτο  
ατσάλι για ειδικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Η νέα ιδέα φωτισμού φωτίζει ομοιόμορφα το 
εσωτερικό, υποστηρίζοντας τα γυάλινα ράφια. 
Ευελιξία, εξοικονόμηση χώρου, μοναδικό.

Ιδανικό για τα πάρτι: Απόθεμα 8 kg σε παγάκια 
 σημαίνει πως τα κρύα ποτά δεν θα τελειώσουν ποτέ. 

Σχετικά με τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση 
άλλων υπηρεσιών μέσω υπολογιστών ή κινητών 
συσκευών, το SmartDeviceBox μπορεί να τοποθετηθεί 
μεταγενέστερα. Διατίθεται ως αξεσουάρ.

Οι ιδανικές συνθήκες για εκλεκτά κρασιά με 
 καινοτόμες συνθήκες αποθήκευσης και συντήρησης.

Το καλύτερο περιβάλλον για εκλεκτά πούρα με 
καινοτόμες λειτουργίες.

Με την ευκρινή οθόνη αφής μπορείτε να χειρίζεστε 
μια συσκευή Liebherr πολύ απλά αγγίζοντας με το 
δάχτυλο. 

Για ευέλικτη φύλαξη: Το SpaceBox με ύψος 250 mm 
προσφέρει πρόσθετο χώρο ακόμη και για πολύ μεγάλα 
τρόφιμα. 

Χάρη στη λειτουργία EasyOpen, η πόρτα του καταψύ-
κτη μπορεί να ανοίγει άνετα και εύκολα πολλές φορές 
διαδοχικά.

Βοήθημα φόρτωσης για εύκολο γέμισμα του θαλάμου 
κρασιού. Η πόρτα παραμένει ανοιχτή όταν η γωνία 
ανοίγματος είναι μεγαλύτερη από 90°.

Η πόρτα του θαλάμου κρασιού κλείνει ομαλά μόνη  
της όταν η γωνία ανοίγματος είναι μικρότερη από 90°.

Παρουσιάζει τα εκλεκτά κρασιά και δείχνει τις ήδη 
ανοιγμένες φιάλες.

Καλάθι φιαλών για αποθήκευση με τάξη και εύκολη 
πρόσβαση στο μπαρ.

Η στήλη φωτισμού LED από πάνω μέχρι κάτω φωτίζει 
ομοιόμορφα το εσωτερικό. Μονή ή διπλή ανάλογα  
με τη σειρά.

Χαμηλή θερμότητα, εξοικονόμηση ενέργειας και  
χωρίς ανάγκη συντήρησης, για τέλειο φωτισμό.

Διανομέας νερού στο αριστερό τοίχωμα, ενσωματωμένος
στο τμήμα ψύξης.

Αυτόματη παγομηχανή με μόνιμη παροχή νερού.

Έτοιμα παγάκια απλά και γρήγορα: Γεμίστε με νερό το 
δοχείο, αφήστε το να παγώσει και με μια περιστροφή 
αποκολλήστε τα έτοιμα παγάκια.

Αυτόματο IceMaker με δεξαμενή νερού, εάν δεν είναι 
διαθέσιμη η σταθερή σύνδεση νερού.

Το ήδη ενσωματωμένο SmartDeviceBox επιτρέπει  
τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων 
 υπηρεσιών μέσω υπολογιστή ή κινητών συσκευών.

Οι συσκευές FrostProtect λειτουργούν σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος τόσο χαμηλές όσο –15 °C  όπως για 
παράδειγμα σε μη θερμαινόμενο γκαράζ ή υπόστεγο.

Για πρόσθετο υψηλό χώρο: Απλά βγάζετε μερικά συρ-
τάρια κατάψυξης και τα από κάτω γυάλινα ενδιάμεσα 
ράφια και έχετε χώρο για τρόφιμα μεγάλου μεγέθους.

Διαισθητικός χειρισμός του ψυγείου – απλά με 
άγγιγμα και σάρωση στην οθόνη.

Η πόρτα κλείνει απαλά (ακόμα και αν τα εσωτερικά 
ράφια είναι φορτωμένα) και αυτόματα (από γωνία 
ανοίγματος περίπου 30° – 45° ανάλογα το μοντέλο).

Συρτάρια τοποθετημένα σε πλήρως επεκτάσιμες, 
συρόμενες τηλεσκοπικές ράγες, με μηχανισμό απαλού 
κλεισίματος για άνετη λειτουργία.

Τα συρτάρια ανοίγουν και κλείνουν σε τηλεσκοπικές 
ράγες ομαλής λειτουργίας, για εύκολη πρόσβαση και 
εύκολη αφαίρεση αποθηκευμένων αντικειμένων.

Σύντομη επεξήγηση των λεπτομερειών εξοπλισμού:

Άνεση & ευελιξία

Ντιζάιν

Νερό & Πάγος

Ειδικές ομάδες προϊόντων

Συνδεσιμότητα


