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Διαχρονική
φρεσκάδα
---
To φαγητό πρέπει να συνδέεται με την υψηλή ποιότητα 
και τις  αυθεντικές γεύσεις. Σας αρέσει να ψάχνετε για τα 
πιο καλά τυριά, να αναζητάτε τα φρέσκα ψάρια και να 
απολαμβάνετε τα λαχανικά του κήπου σας? Δεν θα ήταν 
απλά τέλειο, αν ο ψυγειοκαταψύκτης σας ήταν γεμάτος 
από τρόφιμα τόσο φρέσκα, όσο τη μέρα που τα πήρατε 
ακόμα και αν πέρασαν κάποιες μέρες? Κάτι σαν να είχε 
σταματήσει ο χρόνος. Πιστεύουμε πως ναι.  
 
Γι’ αυτό ο στόχος μας είναι να βρίσκουμε και να εξελίσσου
με  συνεχώς νέες και καλύτερες λύσεις, για τις ιδανικές 
 συνθήκες  φύλαξης, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικι
λία τροφίμων. Για φρεσκάδα που διαρκεί, για προστασία 
των πολύτιμων βιταμινών και για γεύσεις ίδιες όπως την 
πρώτη μέρα. Καλύτερα όμως δείτε και μόνοι σας τι εννο
ούμε, με τις εντοιχιζόμενες συσκευές Liebherr 2023.
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IRBdi�5180�� �Σειρά�Peak

EasyFresh�για�φρούτα�και�λαχανικά�από�τη�σειρά�Pure�και�πάνω
Ξεχάστε�την�απόψυξη�χάρη�στο�NoFrost�από�

τη�σειρά�Pure�και�πάνω�

Ποιότητα

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

Άνεση για όλους.  

Οι�νέες�εντοιχιζόμενες�συσκευές�μας�διατίθενται�σε�διάφορες�
σειρές:�Pure,�Plus,�Prime�και�Peak.�Όμως�όποια�σειρά�και�αν�
διαλέξετε,�θα�βρείτε�την�ασύγκριτη�ποιότητα�Liebherr�σε�κάθε�
συσκευή�Liebherr,�καθώς�ήδη�στη�σειρά�Pure�ενσωματώνονται�
εργοστασιακά�πολλές�ιδιαίτερες�λειτουργίες.�Για�παράδειγμα,�
η�αυτόματη�λειτουργία�απόψυξης�NoFrost.�Ή�η�τεχνολογία�
EasyFresh�για�τη�διατήρηση�φρούτων�και�λαχανικών.�Ή�η�
λειτουργία�DuoCooling.�Δύο�ξεχωριστά�κυκλώματα�ψύξης�
φροντίζουν�ώστε�να�μην�γίνεται�καθόλου�ανταλλαγή�αέρα�
ανάμεσα�στο�ψυγείο�και�την�κατάψυξη.�Με�τον�τρόπο�αυτό�
ούτε�ξηραίνονται�τα�αποθηκευμένα�τρόφιμα�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.�Με�στόχο�αυτήν�τη�διάρκεια�ζωής�
ελέγχουμε�επίσης�και�όλα�τα�άλλα�λειτουργικά�εξαρτήματα.�

Και�σε�περίπτωση�που�παρά�τις�προσδοκίες�κάτι�δεν�ανταπο-
κρίνεται�στις�επιθυμίες�σας,�μπορείτε�εσείς�ή�κάποιος�από�
τους�πολλούς�ειδικευμένους�συνεργάτες�μας�να�το�διορθώσει�
κατά�κανόνα�γρήγορα,�καθώς�κάθε�συσκευή�Liebherr�επισκευά-
ζεται�πανεύκολα.�Όλα�τα�απαραίτητα�ανταλλακτικά�διατίθε-
νται�για�περισσότερο�από�10�χρόνια.�Αυτό�σημαίνει�όχι�μόνο�
διάρκεια,�αλλά�και�εξοικονόμηση�χρημάτων�για�μικρές�επι-
σκευές�ή�την�αγορά�μιας�νέας�συσκευής.

Δεν είμαστε μόνο λόγια. Δίνουμε και  εγγυήσεις. 

Κατά�τη�διάρκεια�της�παραγωγής,�ελέγχουμε�πολύ�προσεκτικά�
όλα�τα�εξαρτήματα�των�ψυγείων�και�των�καταψυκτών�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�δικά�μας�εργοστάσια�έχουν�πιστοποίηση�σύμ-
φωνα�με�τα�διεθνή�πρότυπα�για�Ποιότητα�ISO�9001,�Διαχείριση�
Ενέργειας�ISO�50001�και�για�Περιβαλλοντολογική�Διαχείριση�
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�κάνουμε�ακόμη�ένα�βήμα�παραπέρα:�η�10-ετής�εγγύησή�
μας�για�τους�συμπιεστές.�Αυτή�διατίθεται�δωρεάν�με�την�
εγγραφή�της�συσκευής�σας�στη�διεύθυνση�home.liebherr.com

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 μάλιστα από την 
αρχή. Από το 1954 κατασκευάζουμε 
ψυγεία και καταψύκτες υψηλής ποιό
τητας και τα διανέμουμε παγκοσμίως. 
Βασικά όμως παραμένουμε μια οικο
γενειακή επιχείρηση, ριζωμένη στη 
Γερμανία. Εκεί δημιουργούμε όπως 
πάντα όλα τα προϊόντα μας. Γερμα
νική τεχνολογία – με προσήλωση 
στον ιδρυτή μας και με επίγνωση της 
τεχνογνωσίας που έχει συσσωρευθεί 
εδώ από αρκετές γενιές μηχανικών. 
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Ευθύνη για τα προϊόντα Ευθύνη για τα προϊόντα

Σκεφτόμαστε και
πέρα από το σήμερα.
---

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 τροφίμων. 
Γιατί όλα αυτά; Επειδή μια ενιαία 
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�ψυγειοκατα-
ψύκτες�μας�που�εμποδίζει�την�πρόωρη�ξήρανση�των�τροφίμων�
σας.�Πρωτοποριακές�τεχνολογίες�όπως�το�BioFresh�φροντίζουν�
για�ιδανικές�συνθήκες�φύλαξης�με�σαφώς�μεγαλύτερη�διάρκεια�
ζωής�και�φρεσκότητας.�Έτσι�πετάτε�λιγότερα�τρόφιμα�και�δεν�
χρειάζεται�να�πηγαίνετε�πολύ�συχνά�στην�αγορά.�Και�τα�πιο�
μεγάλα�συρτάρια�μηδέν�βαθμών�προσφέρουν�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�ενημερώ-
νουν�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�παρά-
δειγμα�αποτελεί�το�EnergySaver,�με�το�οποίο�η�κανονική�
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�σκεφτό-
μαστε�το�περιβάλλον.�Χρησιμοποιούμε�κυρίως�υλικά,�τα�οποία�
μετά�το�τέλος�ζωής�της�κάθε�συσκευής�θα�μπορούν�να�ανακυ-
κλωθούν.�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�κοπια-
στική�μεταφορά�τους.

Liebherr SIBa 3950    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.�Μόνο�
μια��εξήγηση�για�αυτό:�τα�μονωτικά�φύλλα�με�
ελάχιστες�απαιτήσεις�χώρου�και�με�εξαιρετικές�
μονωτικές�ιδιότητες.
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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!

Εναρμονισμένη απόδοση

Τέλεια ισορροπημένη:  
ένα ισχυρό σύνολο.
---

Τα ψυγεία μας πραγματικά κάνουν τα 
πάντα. Εκτός από τη χαμηλή κατανά
λωση ενέργειας κερδίζουν επίσης 
βαθμούς με τη σχεδόν αθόρυβη λει
τουργία τους, τον άφθονο χώρο για 
τρόφιμα, τη μεγάλη διάρκεια ζωής 
και τα σημαντικά αποθέματα ισχύος, 
αν κάποτε αυτά χρειαστούν. Ήδη 
κατά τον σχεδιασμό έχουμε λάβει 
υπόψη ταυτόχρονα πάμπολλους 
παράγοντες και προσφέρουμε την 
ιδανικά ισορροπημένη συσκευή. 
Ή αλλιώς: Για εμάς όλα τα καλά πράγ
ματα δεν είναι τρία αλλά τέσσερα.

Εναρμονισμένη απόδοση

 Κατανάλωση ενέργειας

Οι�νέες�εντοιχιζόμενες�συσκευές�μας�κατέχουν��κορυφαίες�
θέσεις�στις�κατηγορίες�απόδοσης.�Με�αυτόν�τον�τρόπο,�
�προστατεύετε�τους�πολύτιμους�πόρους�του�περιβάλλοντός�
μας�και,�χάρη�στη�χαμηλή�κατανάλωση�ηλεκτρικού�ρεύματος,�
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��λεπτομέρειες,�
φροντίζουμε�να�μην�αφήσουμε�ανεκμετάλλευτο�κανένα�
�εκατοστό,�για�παράδειγμα,�με�τον�φωτισμό�ενσωματωμένο�
στα�τοιχώματα.

  Θόρυβος

Στα�σύγχρονα�σχέδια�κατοικιών,�η�κουζίνα�και�το�καθιστικό�
ενοποιούνται�όλο�και�περισσότερο.�Συνεπώς�οι�αθόρυβες�
�συσκευές�στην�κουζίνα�αποκτούν�μεγαλύτερη�σημασία.�
Γι'�αυτό,�στη�νέα�μας�γκάμα�εντοιχισμού�προσφέρουμε�μία�
�ποικιλία�εξειρετικά�αθόρυβων�συσκευών.�Εν�μέρει�επιτυγχάνο-
νται�μάλιστα�τα�σχεδόν�αθόρυβα�29�dB.�

  Ψυκτική ισχύς

Έξυπνοι�αισθητήρες�προσαρμόζουν�διαρκώς�την�ψυκτική�
ισχύ�στις�τρέχουσες�απαιτήσεις�–�δηλαδή�οι�εντοιχιζόμενες�
συσκευές�μας�είναι�υψηλής�ενεργειακής�απόδοσης�και�οικονο-
μικές�στην�καθημερινή�ζωή.�Ταυτόχρονα,�προσφέρουν�μεγάλα�
αποθέματα�ισχύος,�για�παράδειγμα,�για�την�ψύξη�μεγαλύτερης�
ποσότητας�τροφίμων�μετά�τα�ψώνια�της�εβδομάδας.

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. Το�«Model�Identifier»�
(�αναγνωριστικό�μοντέλου)�για�
τη�μη�αυτόματη�ταυτοποίηση�
του�προϊόντος�στην�ευρωπαϊκή�
βάση�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�συντήρησης�
και�των�θαλάμων�ψύξης.

6. Η�ένταση�θορύβου�ταξινομείται�
τώρα�στις�κλάσεις�«A»�έως�«D».�



12 13

Τεχνολογίες διατήρησης φρεσκάδας Τεχνολογίες διατήρησης φρεσκότητας

Νοστιμιά μεγάλης 
διάρκειας.
---

Στις αγορές σας δεν κάνετε συμβιβα
σμούς. Προσέχετε για φυσικά προϊ
όντα, άριστη ποιότητα και απόλυτη 
φρεσκάδα. Είναι ολοφάνερο: Όποιος 
ενδιαφέρεται έτσι για καλά τρόφιμα, 
θέλει επίσης αυτά να διατηρούνται 
και αρκετά.  Ακριβώς γι' αυτό ανα
πτύξαμε καινοτόμες τεχνολογίες 
διατήρησης της φρεσκάδας και τις 
 βελτιώνουμε 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�φρεσκότητα�και�βελτιώνει�την�
υφή�–�μια�ιδιαίτερα�εντυπωσιακή�αίσθηση�για�φρούτα�και�λαχανικά��
στο�συρτάρι�BioFresh�Professional.

BioFresh Professional με συρτάρι Fish & Seafood. 
Φρεσκοαλιευμένα όπως στην αγορά.
Τα�ιδιαίτερα�ευαίσθητα�τρόφιμα�όπως�ψάρια�και�θαλασσινά�διατηρού-
νται��καλύτερα�σε�θερμοκρασία�γύρω�στο�μηδέν�και�με�ελάχιστη�υγρα-
σία�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.
Εδώ�τα�φρούτα�και�τα�λαχανικά�αποθηκεύονται�χωρίς�συσκευασία�σε�
ιδανικές�συνθήκες.�Στην�ίδια�θερμοκρασία�όπως�στον�χώρο�ψύξης�και�
στη�συντήρηση�κλεισμένο�αεροστεγώς�το�μαρούλι,�για�παράδειγμα,�
θα�παραμείνει�τραγανό�και�φρέσκο�έως�και�7�ημέρες.�

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

BioFresh. Η λειτουργία που τα κάνει όλα.
Με�την�επιτυχημένη�τεχνολογία�BioFresh,�τα�τρόφιμα�αποθηκεύονται�
σε�θερμοκρασία�λίγο�πάνω�από�τους�0�°C,�αισθητά�πιο�ψυχρά�από�τον�
υπόλοιπο�χώρο�της�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.�
Δύο�τελείως�χωριστά�κυκλώματα�ψύξης�φροντίζουν,�ώστε�να�μην�
γίνεται�καμία�ανταλλαγή�αέρα�ανάμεσα�στο�ψυγείο�και�την�κατάψυξη.�
Τα�τρόφιμα�ούτε�ξηραίνονται�ούτε�μεταφέρουν�οσμές.

SmartFrost. Απόψυξη σπανιότερα.
Χάρη�στην�τεχνολογία�SmartFrost,�περιορίζεται�σημαντικά�ο�σχημα-
τισμός�πάγου�στον�εσωτερικό�χώρο�και�τα�κατεψυγμένα�τρόφιμα.�
�Απόψυξη�χρειάζεται�να�γίνεται�πιο�σπάνια.�Τα�εσωτερικά�τοιχώματα�
είναι�ιδιαίτερα�λεία�και�καθαρίζονται�εύκολα.
�
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Bio
Fresh

Easy
Fresh

14 15

EasyFresh BioFresh

+ 40 ημέρες

+ 10 ημέρες

+ 10 ημέρες

+ 8 ημέρες

+ 3 ημέρες

+ 11 ημέρες

+ 40 ημέρες

+ 48 ημέρες

+ 12 ημέρες

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

Hydro
Breeze

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 
σαν βάλσαμο επάνω στα φρούτα και 
τα λαχανικά στο συρτάρι BioFresh 
Professional. Το HydroBreeze φροντί
ζει για τη τραγανότητα των τροφίμων, 
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�δροσιάς.

BioFresh Professional με HydroBreeze BioFresh Professional με HydroBreeze

Το μυστικό φρεσκάδας της φύσης. 

Εμπνευστήκαμε�το�HydroBreeze�από�την�κοιλάδα�Salinas�
στην��Καλιφόρνια.�Λόγω�της�κοντινής�απόστασης�με�τον�
Ειρηνικό�ωκεανό,�κατά�τη�διάρκεια�του�καλοκαιριού,�ένα�
λεπτό�υγρό�νέφος�καλύπτει�την�κοιλάδα�και�τα�λιβάδια.�
Αυτό�αποτρέπει�την�ξήρανση�των�λαχανικών�που�καλλιερ-
γούνται�στην�περιοχή.

+ 40 ημέρες

+ 12 ημέρες

+ 10 ημέρες

+ 11 ημέρες

+ 8 ημέρες

+ 12 ημέρες+ 8 ημέρες

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

BioFresh Professional με συρτάρι Fish & Seafood

Για να παραμένουν τα ψάρια και τα 
 θαλασσινά φρέσκα όπως στον πάγκο  
της αγοράς ακόμη και μετά από μερι
κές μέρες χρειάζεται χώρος ψύξης, 
που  διατηρεί τη φρεσκάδα – δηλαδή 
ένα  συρτάρι Fish & Seafood. Εδώ δια
τηρούνται τα ψάρια και τα θαλασσινά 
στους –2 °C και με ελάχιστη υγρασία 
αέρα. Ιδανικές συνθήκες, ώστε να απο
λαμβάνετε γεύση με άρωμα θάλασσας 
για σαφώς μεγαλύτερο διάστημα. 

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

+ 5 ημέρες

+ 3 ημέρες

+ 3 ημέρες

+ 3 ημέρες

+ 3 ημέρες
+ 14 ημέρες

+ 5 ημέρες

Οι�ημέρες�δίνονται�συγκριτικά�με�το�υπόλοιπο�τμήμα�του�ψυγείου.

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�διατηρούνται�ιδανικά�κρέατα�και�
γαλακτοκομικά�προϊόντα.�Στα�σχήματα�παρα-
κάτω�βλέπετε�τις�τέσσερις�εφικτές�επιλογές:

BioFresh Professional με συρτάρι Fish & Seafood



20 21

Auto
Door

AutoDoor AutoDoor

Η λειτουργία AutoDoor δημιουργεί 
 πραγματικά κουζίνα χωρίς χειρολαβές, 
καθώς οι συσκευές Liebherr ανοίγουν 
και κλείνουν τελείως αυτόματα – με 
 χτύπημα, μέσω εφαρμογής SmartDevice 
ή με φωνητική εντολή. Έτσι η λαβή και 
το ψυγείο παραμένουν καθαρά, ακόμη  
και όταν τα χέρια σας κολλάνε λίγο. 

Μία χειρολαβή 
λιγότερη.
---

Τα�πρώτα�ψυγεία�παγκοσμίως�και�ψυγειοκαταψύκτες�που�
μπορούν�να�ανοίγουν�και�να�κλείνουν�τελείως�αυτόματα.�
Τη�γωνία�ανοίγματος�και�τη�διάρκεια�μέχρι�το�κλείσιμο��
την�επιλέγετε�όπως�θέλετε.�Και�αν�χρειάζεται,�μπορείτε��
να��ανοίγετε�και�να�κλείνετε�το�ψυγείο�επίσης�χειροκίνητα��
ή�μέσω�smartphone.

Άνοιγμα και κλείσιμο 
με φωνητική εντολή

Άνοιγμα και κλείσιμο  
με χτύπημα

Άνοιγμα και κλείσιμο  
μέσω Smartphone

(Απαιτείται�η�εφαρμογή�SmartDevice��
και�το�Amazon�Alexa.)

(Απαιτείται�η�εφαρμογή�SmartDevice.)
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IRCBf�5121�� �Σειρά�Plus

Άνεση & Ευελιξία Άνεση & Ευελιξία

Καλύπτει απόλυτα 
τις ανάγκες σας. 
---
Τα ψυγεία και οι καταψύκτες χρησιμο
ποιούνται καθημερινά. Εδώ και πολύ 
καιρό αποτελούν ένα αναπόσπαστο 
κομμάτι της ζωής μας. Γι ‘αυτό πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν πιο βολικά και 
εύκολα στη χρήση. Αυτός είναι ο λόγος 
που δημιουργούμε πλήρως εντοιχιζό
μενες συσκευές που εντυπωσιάζουν 
με την εύκολη χρήση τους, την απλό
τητα και την ευελιξία – από το πρώτο 
άνοιγμα της πόρτας έως το πιο μικρό 
χαρακτηριστικό. 

Τι�θα�λέγατε�για�ένα�κρύο�ποτό;�Το�γυάλινο�ράφι�πάνω�από�
το�BioFresh�μετατρέπεται�με�μία�κίνηση�σε�θήκη�για�φιάλες.�
Ο�καταψύκτης,�επίσης�διασφαλίζει�ότι�με�μία�συσκευή�από�τη�
νέα�μας�σειρά�είσαστε�καλά�προετοιμασμένοι:�Το�VarioSpace�
δημιουργεί�χώρο�για�τη�μεγαλύτερη�γαλοπούλα�ή�την�ψηλό-
τερη�τούρτα�παγωτό.�Και�μιλώντας�για�τούρτες:�Για�τους�
λάτρεις�του�ψησίματος,�τα�ψυγεία�και�οι�ψυγειοκαταψύκτες�
μας�έχουν�αρκετό�χώρο�για�ένα�γεμάτο�ταψί.�

Γεμάτα τρόφιμα. Γεμάτα άνεση.

Για�να�διασφαλίσουμε�ότι�όλα�τα�τρόφιμα�σας�είναι�ευκόλως�
προσβάσιμα,�οι�συσκευές�μας�έχουν�τηλεσκοπικές�ράβδους�
στο�ψυγείο�και�τον�καταψύκτη�στις�οποίες�τα�συρτάρια�
μπορούν�εύκολα�να�κινούνται�μπρος-πίσω.�Και�όταν�βρείτε�
αυτό�που�ψάχνετε�έχετε�ακόμα�περισότερη�άνεση.�Χάρη�στο�
SoftSystem�οι�πόρτες�κλείνουν�πάντα�απαλά�και�αθόρυβα�
ακόμα�και�αν�τις�σπρώξατε�λίγο�παραπάνω.

Η ζωή είναι μια συλλογή επιθυμιών.
�
Οι�λεπτομέρειες�στον�εξοπλισμό�των�νέων�εντοιχιζόμενων�
συσκευών�σάς�προσφέρουν�περισσότερη�ελευθερία:�Το�διαι-
ρούμενο�γυάλινο�ράφι,�που�ρυθμίζεται�εύκολα�ακόμα�και�με�
το�ένα�χέρι,�δημιουργεί�χώρο�για�περισσότερες�φιάλες,�ψηλά�
δοχεία�και�κανάτες.�Σας�αρέσει�η�τάξη;�Με�το�VarioBox�και�το�
VarioSafe�αποθηκεύετε�τις�μικρότερες�συσκευασίες�τροφίμων�
στην�πόρτα�ή�στο�εσωτερικό�του�ψυγείου�εύκολα�και�με�τάξη.
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ICBdi�5182�� �Σειρά�Peak

Διαχρονικό και κομψό.  
Ντιζάιν για κάθε 
κουζίνα.
---
Κρυμμένη πίσω από τις προσόψεις 
της κουζίνας, η συσκευή Liebherr 
παραμένει ανεξερεύνητη εκ πρώτης 
όψεως και δίνει προτεραιότητα στο 
ντιζάιν της κουζίνας. Αλλά όταν την 
ανοίξετε, ένα γίνεται σαφές: κάτι 
πολύ ιδιαίτερο βρίσκεται πίσω από 
την πόρτα.

Το ντιζάιν συναντά τη λειτουργικότητα.

Λιτό�και�διαχρονικό�από�τη�μία,�κομψό�και�αποκλειστικό�από�
την�άλλη.�Το�νέο�ντιζάιν�ταιριάζει�άψογα�σε�κάθε�κουζίνα.�
Εξαρτήματα�από�γυαλί�και�ανοξείδωτο�ατσάλι�εντυπωσιάζουν�
στον�εσωτερικό�χώρο.�Η�ακριβής�κατασκευή,�η�σημασία�στις�
λεπτομέρειες�και�ο�αρμονικός�συνδυασμός�υλικών,�σχημάτων�
και�χρωμάτων�δημιουργούν�ένα�αισθητικά�ευχάριστο�σύνολο.�
Αυτό�τονίζεται�διακριτικά�από�τη�νέα�τεχνολογία�φωτισμού.

Ντιζάιν Ντιζάιν

Το�νέο�σύστημα�LightTower�φωτίζει��
το�εσωτερικό�ομοιόμορφα,�στηρίζει��
τα�γυάλινα�ράφια�και�ταυτόχρονα�
�εξοικονομεί�χώρο.�Ευέλικτο,�μοναδικό.

Απλά�ένας�ανεμιστήρας;�Ούτε�καν:�
ο�νέος�ανεμιστήρας�με�τον�διάχυτο�
φωτισμό�εξασφαλίζει�σχεδόν�ομοιό-
μορφη�κατανομή�θερμοκρασίας�και�
ταυτόχρονα�περιλαμβάνει�το�φίλτρο�
ενεργού�άνθρακα�FreshAir.�Περισσό-
τερη�λειτουργικότητα�δεν�γίνεται.
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Ice
Tower

Νερό & Πάγος

Αυτή η πηγή αναβλύζει 
από το ψυγείο. 
---
Με το InfinitySpring φέρνουμε μια πηγή 
κρυστάλλινου κρύου νερού μέσα στην 
κουζίνα σας. Τώρα το γέμισμα των πλα
στικών μπουκαλιών και η μεταφορά 
δοχείων ανήκει στο παρελθόν. Η καθη
μερινότητα σας γίνεται ευκολότερη και 
 συμβάλλετε στη μείωση του πλαστικού. 
Απλά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Νερό & Πάγος

Παγωμένο-κρύο νέρο στο λεπτό χωρίς 
να μεταφέρετε φιάλες.

Ο�ενσωματωμένος�ψύκτης�νερού�σε�κανονικό�ύψος�είναι�
διαθέσιμος�τη�στιγμή�που�τον�χρειάζεστε�και�σχεδόν�αόρατος�
όταν�δεν�τον�χρειάζεστε.�Ενδείκνυται�για�δοχεία�σχεδόν�κάθε�
μεγέθους,�ακόμη�και�για�καράφες.�Το�ενσωματωμένο�σύστημα�
φίλτρων�εξασφαλίζει�την�ποιότητα�νερού.�Παρεμπιπτόντως:�
Τα�φίλτρα�μας,�σε�αντίθεση�προς�τα�συμβατικά�φίλτρα�επιτρα-
πέζιου�νερού,�πρέπει�να�αντικαθίστανται�μόνο�κάθε�έξι�μήνες.

Ευέλικτη εγκατάσταση.

Το�IceMaker�συνδέεται�απευθείας�με�
την�παροχή�πόσιμου�νερού.�Επίσης,�
υπάρχουν�μοντέλα�με�δοχείο�νερού�κι�
έτσι�μπορείτε�να�έχετε�παγάκια�χωρίς�
να�χρειαζόσατε�μόνιμη�παροχή�νερού.

Θαυματουργοί 
χώροι.
---
Το συρόμενο IceTower δημιουργεί νέα 
πρότυπα. Συνδυάζει δύο δυνατότητες 
φύλαξης μεγάλου μεγέθους: το αυτό
ματο IceMaker για μέχρι και 5,7 κιλά 
παγάκια. Και ένα ακόμα ευρύχωρο 
συρτάρι – αρκετά μεγάλο, ώστε να 
χωράνε όρθια μερικά πακέτα πίτσας 
οικογενειακού μεγέθους. Και για να 
μπορείτε σε αυτές τις διαστάσεις να 
τα βρίσκετε πάντα όλα γρήγορα, το 
IceTower διαθέτει επίσης δικό του 
φωτισμό.
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Με�λίγα�λόγια:�Με�τις�συσκευές�μας�είστε�από�σήμερα�έτοιμοι�
για�αύριο.

Συνεχίζουμε με ασφάλεια.

Η�προστασία�των�δεδομένων�για�εμάς�είναι�πρωταρχικής�
σημασίας.�Για�τον�λόγο�αυτό,�επιλέξαμε�για�συνεργάτη�στον�
τομέα�του�λογισμικού�την�εταιρεία�που�μοιράζεται�τις�υψηλές�
μας�απαιτήσεις:�τη�Microsoft.�Ως�πρώτος�ηγετικός�πάροχος�
υπηρεσιών�cloud,�η�Microsoft�έχει�λάβει�πιστοποίηση�σύμ-
φωνα�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 άριστα δικτυωμένα.

Όλα�τα�νέα�μας�εντοιχιζόμενα�μοντέλα�έχουν�είτε�ήδη�δικτυ-
ωθεί�εργοστασιακά�είτε�μπορούν�μεταγενέστερα�μέσω�του�
SmartDeviceBox�να�συνδεθούν�σε�δίκτυο�WLAN.�Οι�συσκευές�
με�ενσωματωμένο�SmartDeviceBox�αναγνωρίζονται�από�το�
μικρό�«i»�στην�ονομασία�του�μοντέλου�(π.χ.:�IRBdi�5180).�Έτσι�
θα�επωφεληθείτε�από�τις�πολλές�δυνατότητες�της�εφαρμογής�
SmartDevice�και�τη�διασύνδεση�του�ψυγείου�στο�ήδη�υπάρχον�
περιβάλλον�του�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�μέσω�συναγερμού�
πόρτας.�Όμως�η�εφαρμογή�SmartDevice�έχει�πολλά�περισσό-
τερα�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�τροφί-
μων�και�φροντίζει�έτσι�για�ακόμη�περισσότερη�απόλαυση�και�
διάρκεια�ζωής.�Εξάλλου��υπάρχουν�κατάλληλα�αξεσουάρ�για�
κάθε�ψυγείο,�ακόμη�δυνατότητες�παράτασης�της�εγγύησης�και�
πολλά�άλλα.

Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice εδώ:

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

Συνδεσιμότητα

Σας παρέχουμε ήδη ό,τι 
θα έρθει στο μέλλον.
---
Ένα πράγμα είναι σαφές: Η τεχνολο
γία θα γίνει ακόμα πιο έξυπνη στο 
μέλλον. Όμως χρειάζεται ένα ψυγείο 
να είναι έξυπνο? Δεν χρειάζεται. 
Πιστεύουμε όμως ότι: μία «ψυχρή» 
συμμετοχή στις καθημερινές απαιτή
σεις του νοικοκυριού δεν θα έβλαπτε. 
Χάρη στις πολλές  έξυπνες λειτουρ
γίες, οι συσκευές μας λειτουργούν ως 
οι αξιόπιστοι βοηθοί στην καθημερι
νότητα σας.

Ενσωματωμένη εξέλιξη.

Ένα�ψυγείο�Liebherr�σκέφτεται�για�εσάς.�Για�παράδειγμα,�
χάρη�στον�ενσωμάτωμένο�BottleTimer,�θα�θυμηθεί�τα�ποτά�
που��ξεχάσατε�στον�καταψύκτη.�Οι�σπασμένες�φιάλες�ανήκουν�
πλέον�στο�παρελθόν.

Και�η�ιδιαίτερη�λειτουργία�«NightMode»�για�τους�νυχτερινούς�
επισκέπτες�του�ψυγείου:�Σε�όλη�τη�διάρκεια�της�νύχτας,�με�το�
άνοιγμα�της�πόρτας,�ο�εσωτερικός�φωτισμός�χαμηλώνει�ώστε�
να�απολάυσετε�το�snack�σας�όσο�πιο�διακριτικά�γίνεται.
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OpenStage

Η κουζίνα μετατρέπεται  
σε πάγκο αγοράς: με τα  
νέα συρτάρια OpenStage.
---
Τώρα πλέον τα βλέπετε όλα πιο εύκολα: 
Με τα διαφανή συρτάρια OpenStage, 
θέτουμε νέα πρότυπα άνεσης χειρισμού 
και ντιζάιν. Εμπνευσμένη από βιτρίνες σε 
καταστήματα εκλεκτών τροφίμων, η ιδέα 
του OpenStage προβάλλει τα τρόφιμά σας 
με μια ματιά. Τα συρτάρια θυμίζουν προθή
κες καταστημάτων και παρουσιάζουν όλα 
τα τρόφιμα του ψυγείου με τον καλύτερο 
τρόπο και ιδιαίτερα εργονομικά.

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να αφαιρείτε εύκολα μεγάλο 
αριθμό ποτών στα πρακτικά πτυσσόμενα συρτάρια. Τα στηρίγμα
τα υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν σταθερότητα. Επίσης, είναι 
ακόμα πιο εύκολο να κλείνετε τα πτυσσόμενα συρτάρια, χάρη 
στον μηχανισμό αυτόματου απαλού κλεισίματος. 

Το ντιζάιν εντυπωσιάζει με στοιχεία από 
ανοξείδωτο ατσάλι στον πίσω τοίχο και 
στην εσωτερική πόρτα, καθώς και με έναν 
ανεμιστήρα με λεπτό διάχυτο φωτισμό. 
Κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα θα 
νιώθετε κάτι ξεχωριστό.
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Σειρές Σειρές

  Σειρά Prime

Με τη σειρά Prime καθίστανται όλα 
σαφώς πιο κομψά. Χαρακτηρίζεται 
αδιαμφισβήτητα από το 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 πραγματικά 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 καταψύχουν εξαιρετικά, αλλά  
είναι και λίγο πιο έξυπνες. Με αυτόν  
τον τρόπο, βοηθούν στη διευκόλυνση 
των κινήσεων. 

  Σειρά Pure 

Η σειρά Pure είναι η βασική μας 
κατηγορία. Απλή, σαφής και τέλεια 
εξοπλισμένη για όλες τις βασικές 
ανάγκες. Η σειρά Pure περιορίζεται  
στα βασικά. Αλλά πάντα με την πιο 
υψηλή ποιότητα Liebherr.

Ξεκάθαρη εικόνα. 
Ακόμα και πριν ανοίξετε 
το ψυγείο.
---

Ποια συσκευή είναι καταλληλότερη για 
εμένα; Μια ερώτηση που δεν είναι πάντα 
εύκολο να απαντηθεί. Αυτός είναι ο λόγος 
που κάναμε τα πράγματα ακόμη πιο 
εύκολα για εσάς και κατηγοριοποιήσαμε 
τη γκάμα μας σε τέσσερις κατανοητές 
σειρές.

SoftSystem�–�Απαλό�κλείσιμο

ΣυνδεσιμότηταEasyFresh�

BioFresh�με�HydroBreeze

Οθόνη�Touch�&�Swipe

InfinitySpring�

LightTower

BioFresh

PeakPrimePlusPure
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EWTdf�1653��Vinidor
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Η ιδέα Side-by-Side

Το δικό σας ανεξάρτητο 
FreshCenter.
---

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με 
ευελιξία, σύμφωνα με τις προσω
πικές σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα 
που επισημαίνονται με την ένδειξη 
 SidebySide συνδυάζονται κάθετα 
ή / και οριζόντια σχηματίζοντας ένα 
ανεξάρτητο κέντρο φρεσκάδας και 
δίνουν τη λύση σε κάθε ανάγκη απο
θήκευσης τροφίμων.

Έτσι μπορείτε να τα συγκεντρώσετε 
όλα σε ένα μέρος: Μεγάλη χωρη
τικότητα αποθήκευσης, φρεσκάδα 
ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας με το 
BioFresh, κρασί πάντα σε τέλεια 
 θερμοκρασία και άνεση χωρίς την 
ανάγκη απόψυξης με το NoFrost.
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Η ιδέα Side-by-Side

Έτσι μπορείτε να 
 δημιουργήσετε το  
δικό σας ανεξάρτητο 
κέντρο φρεσκάδας.
---

SIBa�3950SIFNe�5178

Για�να�αποφευχθεί�η�εμφάνιση�συμπύκνωσης�μεταξύ�
συσκευών,�οι�συσκευές�Liebherr�με�δυνατότητα�Side-by-Side�
διαθέτουν�ενσωματωμένο�θερμαντικό�στοιχείο�στην�οροφή�
ή/και�στα�πλαϊνά��τοιχώματα.�Έτσι,�μπορείτε�να�συνδυάσετε�
διαφορετικά�μοντέλα�Liebherr�προστατεύοντας�παράλληλα��
τις�συσκευές�και�τα�έπιπλα�κουζίνας.

Καταψύκτες με θερμαινόμενες οροφές

Η�θερμαινόμενη�οροφή�επιτρέπει�σε�καταψύκτες�με�ύψος�
�εσοχής�72�και�88�cm�να�συνδυάζονται�κάθετα�με�ψυγείο��
ή�συντηρητή�κρασιών�σε�οποιοδήποτε�ύψος�εσοχής.

Παράδειγμα συνδυασμού

Επάνω:
Ψυγείο�και�συντηρητής�κρασιών

Κάτω:�
Καταψύκτης

Θερμαινόμενη οροφή και πλευρικά τοιχώματα

Η�θερμαινόμενη�οροφή�και�τα�θερμαινόμενα�πλευρικά�τοιχώ-
ματα�επιτρέπουν�τον�συνδυασμό�συσκευών�προς�τα�πάνω��
με�συσκευές�σε�οποιοδήποτε�ύψος�εσοχής.�Συνδυασμοί�μέχρι�
ύψος�εσοχής�178�cm�είναι�δυνατοί�και�στις�δύο�πλευρές.

Θερμαινόμενα πλευρικά τοιχώματα  
και στις δύο πλευρές

Τα�θερμαινόμενα�πλευρικά�τοιχώματα�επιτρέπουν�την�
�τοποθέτηση�συσκευών�και�στις�δύο�πλευρές�σε�οποιοδήποτε�
ύψος�εσοχής.

Παράδειγμα συνδυασμού

Κεντρικά:
Καταψύκτης

Αριστερά�ή/και�δεξιά:
Ψυγείο�ή/και
συντηρητής�κρασιού

Παράδειγμα συνδυασμού

Επάνω:
Ψυγείο�και�συντηρητής�κρασιών

Κάτω/κεντρικά:
Ψυγείο�ολικού�BioFresh

Αριστερά�ή�δεξιά�από�αυτό:
Καταψύκτης

Παράδειγμα συνδυασμού

Επάνω:
Συντηρητής�κρασιών�WKE

Κάτω:
Καταψύκτης

Αριστερά�ή/και�δεξιά:�
Ψυγείο�ή/και�

συντηρητής�κρασιού

SIFNd�4155SIBa�3950SIFNd�4556

SICNd�5153

SIFNSf�5128
SIFNe�5178
SIFNei�5188
SIFNAe�5188

IFe�3904
IFSe�3904
IFNe�3924
IFNd�3954

IFNe�3503
IFNc�3553

έωςέως

έωςέως

έως

έως

έως

έως

έως
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Ψυγειοκαταψύκτες
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		Σειρά	Pure 		Σειρά	Plus 		Σειρά	Prime 		Σειρά	Peak

Ψυγειοκαταψύκτες
---

Ψυγειοκαταψύκτες Ψυγειοκαταψύκτες

 Σειρά	Pure  Σειρά	Plus  Σειρά	Prime  Σειρά	Peak

Τεχνολογία	φρεσκάδας EasyFresh EasyFresh EasyFresh
πάνω σε τηλεσκοπικά 
συρταρωτά

EasyFresh
πάνω σε τηλεσκοπικά 
συρταρωτά

BioFresh 
πάνω σε τηλεσκοπικά 
συρταρωτά

BioFresh 
με σύστημα SoftTelescopic

BioFresh Professional  
με SoftTelescopic

HydroBreeze

Συρτάρι Fish & Seafood

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost 
πάνω σε τηλεσκοπικά 
συρταρωτά

Άνεση	&	Ευελιξία Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Βουτυροθήκη Βουτυροθήκη

Αυγοθήκη Αυγοθήκη Πολυμορφική αυγοθήκη Πολυμορφική αυγοθήκη

3πλό ευέλικτο ράφι για 
φιάλες

3πλό ευέλικτο ράφι για 
φιάλες

3πλό ευέλικτο ράφι για 
φιάλες

Παγοθήκη Παγοθήκη 
με καπάκι

Παγοθήκη 
με καπάκι

FlexSystem

Δίσκος κατάψυξης

Ντιζάιν Φωτισμός οροφής και 
τοιχωμάτων ψυγείου

Φωτισμός οροφής και 
τοιχωμάτων 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 τζάμι Διαφανές τζάμι Σατινέ τζάμι Σατινέ τζάμι

Ράφια από γυαλί και 
 ανοξείδωτο ατσάλι

Ράφια από γυαλί και 
 ανοξείδωτο ατσάλι

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

Συνδεσιμότητα
(SmartDevice)

Κουτί ως παρελκόμενο Κουτί ως παρελκόμενο ή 
ενσωματωμένο (Μοντέλο «i»)

Κουτί ως παρελκόμενο ή 
ενσωματωμένο (Μοντέλο «i»)

Κουτί ως παρελκόμενο ή 
ενσωματωμένο (Μοντέλο «i»)

Νερό	&	Παγάκια IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring

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

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.

DuoCooling

Χάρη στα δύο πλήρως ξεχωριστά 
κυκλώματα ψύξης, το DuoCooling 
φροντίζει ώστε να μην πραγματοποιείται 
ανταλλαγή αέρα μεταξύ ψυγείου και 
κατάψυξης. Τα τρόφιμα δεν ξηραίνονται 
και δεν μεταφέρονται οσμές. Αυτό 
σημαίνει: πετάτε λιγότερα τρόφιμα στα 
σκουπίδια, δεν ψωνίζετε τόσο συχνά και 
εξοικονομείτε χρήματα για απολαμβάνετε 
περισσότερα.

Οθόνη	αφής

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

PowerCooling

Θέλετε να είστε σίγουροι ότι το ψύχος 
διανέμεται στο ψυγείο σας σχεδόν ομοι-
όμορφα; Σε αυτό συμβάλλει το σύστημα 
PowerCooling: Ο ισχυρός και ταυτόχρονα 
αθόρυβος ανεμιστήρας διανέμει τον κρύο 
αέρα αποτελεσματικά σε όλο τον χώρο 
ψύξης. 

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.

Side-by-Side

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με 
ευελιξία, σύμφωνα με τις προσωπικές 
σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα που επι-
σημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side 
συνδυάζονται κάθετα ή/και οριζόντια 
σχηματίζοντας ένα ανεξάρτητο κέντρο 
φρεσκάδας και δίνουν τη λύση σε κάθε 
ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
δείτε σελ. 34 – 37.

Ράφι	για	μπουκάλια

Περιμένετε καλεσμένους και θέλετε 
να παγώσετε κάποια ποτά? Το ράφι 
για μπουκάλια, πάνω από τα BioFresh 
συρτάρια, υπάρχει για τον σκοπό αυτό: 
Απλά, αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα που 
καλύπτει το ράφι και τοποθετήστε ποτά 
και φιάλες διαφόρων μεγεθών.

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. 

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.

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.

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

Μοναδικά χαρακτηριστικά
---

Ψυγειοκαταψύκτες



44 45

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

και κατάψυξης
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

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

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

1 διαιρούνται
·  Μεταβλητή θέση για μπουκάλια
·  Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο 

πλευρές
·  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: 

0,8 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

2,7 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αριστερόπορτο σταθερό (617) 

Δεξιόπορτο σταθερό (001)

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, Θήκη για αυγά
·  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
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αριστερόπορτο σταθερό (617) 

Δεξιόπορτο σταθερό (001)

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, Θήκη για αυγά
·  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
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αριστερός/δεξιός μεντεσές σταθερός

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 326 / 0,893 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 402 l 

Όγκος: Συντήρηση: 215,3 l / BioFresh: 62,1 l / Καταψύκτης: 125,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 203,2 – 207,2 / 76,2 / ελαχ. 63,5

Για το ειδικό βάθος εντοιχισμού δείτε σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 414 / 1,134 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 522 l 

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

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 41 dB(A) / C

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 203,2 – 207,2 / 91,5 / ελαχ. 63,5

Για το ειδικό βάθος εντοιχισμού δείτε σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 522 l 

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

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 40 dB(A) / C

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 203,2 – 207,2 / 91,5 / ελαχ. 63,5

Για το ειδικό βάθος εντοιχισμού δείτε σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

ECBN	5066
PremiumPlus

76↑   ↓

203
↑
  
↓

ECBN	6156
PremiumPlus

91↑   ↓

203
↑
  
↓

ECBN	6256
PremiumPlus

91↑   ↓

203
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	ΦρεσκάδαςΕντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας

¹ 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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Ψυγεία

 Σειρά	Peak

 Σειρά	Prime 

 Σειρά	Plus

 Σειρά	Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα
BioFresh Professional

NoFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood ICBNd 5173
NoFrost/HydroBreeze ICBNdi 5183
SmartFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood ICBc 5182
SmartFrost/HydroBreeze ICBdi 5182

BioFresh ICBNd 5163
NoFrost ICBNd 5153

ICBNei 5123
SmartFrost ICBb 5152

ICBdi 5122
EasyFresh ICNdi 5173

NoFrost SICNd 5153
ICNdi 5153
ICNe 5133
ICNc 5123
ICNd 5123
ICNe 5123

SmartFrost ICd 5123

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες)
BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost ICNSe 5123

Ψυγειοκαταψύκτες
Πόρτα πάνω στην πόρτα
BioFresh Professional  

HydroBreeze/Fish & Seafood IRBd 5181
IRBd 5170

HydroBreeze IRBAd 5190 IRBd 4571 IRBAd 4170
IRBci 5170 IRBd 4570 IRBd 4171
IRBAd 5171 IRBb 4170 
IRBdi 5171
IRBdi 5180

BioFresh
OpenStage IRBPdi 5170

IRBdi 5151 IRBe 4851 IRBd 4551 IRBd 4151 SIBa 3950
IRBdi 5150 IRBd 4550 IRBd 4150 IRBd 4050 
IRBe 5121 IRBd 4521 IRBd 4121
IRBe 5120 IRBd 4520 IRBd 4120 IRBd 4020 

EasyFresh IRd 4151 IRc 3950
IRd 4150 IRc 3951

IRe 4021 IRd 3921 
IRe 4020 IRd 3920

IRd 3901
IRd 3900
IRe 3901
IRe 3900

Καλάθι φιαλών IRDe 5121
IRDe 5120

Κελάρι / BioFresh IRCBf 5121
Κελάρι / EasyFresh IRCf 5121

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες)
EasyFresh IRSe 4101 IRSe 3901 

IRSe 4100 IRSe 3900 

Με επένδυση
EasyFresh DRe 4101 DRe 3901 

DRe 3900 

Πόρτα πάνω στην πόρτα
NoFrost/IceTower SIFNAe 5188

SIFNei 5188 
NoFrost SIFNe 5178

SIFNd 4556 SIFNd 4155 IFNd 3954 IFNc 3553
IFNe 3924

IFNe 3503
SmartFrost IFe 3904

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες)
NoFrost SIFNSf 5128
SmartFrost IFSe 3904

Καταψύκτες
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

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

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: 

5,0 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  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: 

5,0 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 Ambilight με φίλτρο 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  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
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

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

1,2 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

5,0 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 208 / 0,569 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 246 l 

Όγκος: Συντήρηση: 104,5 l / BioFresh: 70,7 l / Καταψύκτης: 71,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 208 / 0,569 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 246 l 

Όγκος: Συντήρηση: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Καταψύκτης: 71,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 208 / 0,569 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 243 l 

Όγκος: Συντήρηση: 104,5 l / BioFresh: 68,1 l / Καταψύκτης: 71,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

178
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↓

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

ICBNdi	5183
Peak

ICBNd	5163
Prime

ICBNd	5173
Peak

¹  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.

Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας

Ράφια	πόρτας

Θα θέλατε μια ασφαλή επιφάνεια αποθήκευσης 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 αφαι-
ρούμενο στήριγμα για μπουκάλια συμβάλλει στην  
ασφαλή τοποθέτηση των μπουκαλιών σας.

BioFresh	με	HydroBreeze

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

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

Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 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 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring για μόνιμη παροχή 
νερού 3/4"

Κατάψυξη 4
·  2 συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

4 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 Ambilight με φίλτρο 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 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
·  2 συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

4 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  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: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  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
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 182 / 0,498 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 256 l 

Όγκος: Συντήρηση: 131,6 l / BioFresh: 70,7 l / Καταψύκτης: 54,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 145 / 0,397 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 254 l 

Όγκος: Συντήρηση: 131,6 l / BioFresh: 68,1 l / Καταψύκτης: 54,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 259 / 0,709 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 244 l 

Όγκος: Συντήρηση: 103,3 l / BioFresh: 70,9 l / Καταψύκτης: 70,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 207 / 0,567 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 245 l 

Όγκος: Συντήρηση: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Καταψύκτης: 70,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

ICBdi	5182
Peak

178
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ICBc	5182
Peak
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ICBNei	5123
Plus
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↑
  
↓

ICBNd	5153
Prime

178
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	ΦρεσκάδαςΕντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας

¹ 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
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

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

Κατάψυξη 4
·  2 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

4 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

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

Κατάψυξη 4
·  2 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

4 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 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
·  2 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

4 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 182 / 0,498 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 255 l 

Όγκος: Συντήρηση: 130,0 l / BioFresh: 70,9 l / Καταψύκτης: 54,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 182 / 0,498 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 255 l 

Όγκος: Συντήρηση: 130,0 l / BioFresh: 70,9 l / Καταψύκτης: 54,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 256 l 

Όγκος: Συντήρηση: 131,0 l / BioFresh: 71,2 l / Καταψύκτης: 54,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

ICBSd	5122
Plus

178
↑
  
↓

ICBdi	5122
Plus

178
↑
  
↓

ICBb	5152
Prime

178
↑
  
↓

¹  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.

Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας

Αυγοθήκες

Σας αρέσουν τα αυγά κότας; Στη συσκευή σας Liebherr 
επίσης – γι’ αυτό διαθέτει τις αυγοθήκες. Δεν προσφέ-
ρουν 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. 

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 τοποθετήστε το VarioSafe 
με  δυνατότητα  ρύθμισης ύψους σε δύο βαθμίδες 
στο ψυγείο, εκεί που σας ταιριάζει καλύτερα. 

Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας

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



54 55

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 Ambilight με φίλτρο 

ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  3 ράφια φιαλών
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες

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: 

5,0 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  3 ράφια φιαλών
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  VarioSafe
·  3 ράφια φιαλών
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα        και 

στις δύο πλευρές, κατάλληλα 
για το συνδυσμό με άλλους 
ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες 
και/ή συντηρητές κρασιού

·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά

·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 183 / 0,501 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 255 l 

Όγκος: Συντήρηση: 184,4 l / Καταψύκτης: 71,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 254 l 

Όγκος: Συντήρηση: 184,4 l / Καταψύκτης: 70,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 254 l 

Όγκος: Συντήρηση: 184,4 l / Καταψύκτης: 70,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

ICNdi	5173
Peak

178
↑
  
↓

ICNdi	5153
Prime

178
↑
  
↓

SICNd	5153
Prime

178
↑
  
↓

¹  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.

Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας

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 γεμισμένου ψυγείου 
σας. Επειδή τα LightTower είναι ενσωματωμένα στο 
ίδιο επίπεδο με τα πλαϊνά τοιχώματα, υπάρχει επίσης 
περισσότερος χώρος για τα τρόφιμά σας. 

Ατμοσφαιρικός	φωτισμός

Το φως δημιουργεί ιδιαίτερους σχεδιαστικούς 
τόνους – ακόμα και στο ψυγείο σας: με τον ατμοσφαι-
ρικό φωτισμό. Ο περιμετρικός φωτισμός δημιουργεί 
ιδιαίτερους τόνους στον εσωτερικό χώρο. Και μαζί  
με το πίσω τοίχωμα στο σχέδιο SmartSteel, καθώς και 
με τον μαύρο γυαλιστερό ανεμιστήρα δημιουργείται 
μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας

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



56 57

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  VarioSafe
·  3 ράφια φιαλών
·  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: 

5,0 kg
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 228 / 0,624 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 254 l 

Όγκος: Συντήρηση: 183,3 l / Καταψύκτης: 71,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

ICNe	5133
Plus

178
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  3 ράφια φιαλών
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 145 / 0,397 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 253 l 

Όγκος: Συντήρηση: 183,3 l / Καταψύκτης: 70,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

ICNc	5123
Plus

178
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  3 ράφια φιαλών
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

5 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 227 / 0,621 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 253 l 

Όγκος: Συντήρηση: 183,3 l / Καταψύκτης: 70,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

ICNe	5123
Plus

178
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

5 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 227 / 0,621 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 253 l 

Όγκος: Συντήρηση: 183,3 l / Καταψύκτης: 70,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

ICNSe	5123
Plus

178
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας

¹ 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
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  3 ράφια φιαλών
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  3 ράφια φιαλών
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 11 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

6 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  Ράφι για μπουκάλια
·  Εσωτερικός φωτισμός
·  2 BioCool συρτάρια

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 3 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 253 l 

Όγκος: Συντήρηση: 183,3 l / Καταψύκτης: 70,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 183 / 0,501 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 264 l 

Όγκος: Συντήρηση: 183,3 l / Καταψύκτης: 81,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 232 / 0,635 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 197 l 

Όγκος: Συντήρηση: 155,1 l / Καταψύκτης: 43,0 l

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

Ζώνη κλίματος: ST (+16 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 122 – 122,5 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

ICNd	5123
Plus

178
↑
  
↓

ICd	5123
Plus

178
↑
  
↓

ICTS	2231
Comfort

122
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας

EasyFresh

Το συρτάρι EasyFresh είναι η εγγύηση για να διατη-
ρηθούν τα τρόφιμα σας φρέσκα όπως τα αγοράσατε. 
Χάρη στο στεγανό κλείσιμο του συρταριού, η υγρασία 
αυξάνεται μέσω των τροφίμων και τα τρόφιμα παρα-
μένουν φρέσκα φια μεγάλο χρονικό διάστημα.

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.

Εντοιχιζόμενα	Κέντρα	Φρεσκάδας

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

¹  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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IRBdi 5180   Σειρά Peak

Ψυγείο
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Ψυγείο

Ψυγείο
---

Ψυγείο

  Σειρά	Pure 		Σειρά	Plus 		Σειρά	Prime 		Σειρά	Peak

 Σειρά	Pure  Σειρά	Plus  Σειρά	Prime  Σειρά	Peak

Τεχνολογία	φρεσκάδας EasyFresh EasyFresh EasyFresh
πάνω σε τηλεσκοπικά 
συρταρωτά

BioFresh 
πάνω σε τηλεσκοπικά 
συρταρωτά

BioFresh 
με σύστημα SoftTelescopic

BioFresh Professional  
με SoftTelescopic

HydroBreeze

Συρτάρι Fish & Seafood
(Ύψος εντοιχισμού: 178)

Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir

Άνεση	&	Ευελιξία Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Βουτυροθήκη Βουτυροθήκη

Αυγοθήκη Αυγοθήκη Πολυμορφική αυγοθήκη Πολυμορφική αυγοθήκη

3πλό ευέλικτο ράφι για 
φιάλες

3πλό ευέλικτο ράφι για 
φιάλες

3πλό ευέλικτο ράφι για 
φιάλες

Παγοθήκη Παγοθήκη 
με καπάκι

Παγοθήκη 
με καπάκι

FlexSystem

AutoDoor

Συρτάρια OpenStage

Ντιζάιν Φωτισμός οροφής και 
τοιχωμάτων ψυγείου

Φωτισμός οροφής και 
τοιχωμάτων ψυγείου

LightTower LightTower

Φωτισμός 
BioFresh-Safe

Φωτισμός 
BioFresh-Safe

Φωτισμός ανεμιστήρα

Πίσω τοίχωμα SmartSteel Πίσω τοίχωμα SmartSteel

Εσωτερική πόρτα SmartSteel

Διαφανές τζάμι Διαφανές τζάμι Σατινέ τζάμι Σατινέ τζάμι

Ράφια από γυαλί και  
ανοξείδωτο ατσάλι

Ράφια από γυαλί και  
ανοξείδωτο ατσάλι

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

Συνδεσιμότητα
(SmartDevice)

Κουτί ως παρελκόμενο Κουτί ως παρελκόμενο ή 
ενσωματωμένο (Μοντέλο «i»)

Κουτί ως παρελκόμενο ή 
ενσωματωμένο (Μοντέλο «i»)

Μπορεί να τοποθετηθεί εκ 
των υστέρων ή να περιλαμ-
βάνεται (στα μοντέλα με «i» 
και AutoDoor)

Νερό InfinitySpring

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

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.

Ενσωματωμένη	κατάψυξη

Σε περίπτωση τοποθέτησης της συσκευής 
σας Liebherr σε εσοχή εντοιχισμού, θα 
θέλατε να αλλάξετε τη φορά ανοίγματος 
της πόρτας και στην κατάψυξη χωρίς 
να χάσετε χρόνο; Χάρη στον συρόμενο 
διακόπτη αυτό γίνεται σε δευτερόλεπτα 
και χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες 
τεχνικές δεξιότητες. Απλώς σύρετε τον 
διακόπτη στην κατάψυξη από τα δεξιά 
προς τα αριστερά – είστε έτοιμοι. Έτσι 
εξοικονομείτε πολύ χρόνο.

VarioBoxes

Πού είναι το φακελάκι με τη μαγιά; 
Πού είναι το σωληνάριο με τη μου-
στάρδα; Για να μπορείτε να βρίσκετε 
εύκολα ακόμα και τα μικρά πράγματα στο 
ψυγείο, υπάρχουν τα VarioBox: Προσφέ-
ρουν καλή επισκόπηση και τάξη στην 
εσωτερική πόρτα. Χάρη στο διαφανές 
υλικό τους μπορείτε να δείτε αμέσως 
τι βρίσκεται μέσα. Οι θήκες μπορούν 
να αφαιρεθούν εύκολα – και χάρη στο 
στόπερ εξαγωγής δεν υπάρχει περίπτωση 
να πέσει κάτι στο δάπεδο. 

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.

PowerCooling

Θέλετε να είστε σίγουροι ότι το ψύχος 
διανέμεται στο ψυγείο σας σχεδόν ομοι-
όμορφα; Σε αυτό συμβάλλει το σύστημα 
PowerCooling: Ο ισχυρός και ταυτόχρονα 
αθόρυβος ανεμιστήρας διανέμει τον κρύο 
αέρα αποτελεσματικά σε όλο τον χώρο 
ψύξης. 

Side-by-Side

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με 
ευελιξία, σύμφωνα με τις προσωπικές 
σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα που επι-
σημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side 
συνδυάζονται κάθετα ή/και οριζόντια 
σχηματίζοντας ένα ανεξάρτητο κέντρο 
φρεσκάδας και δίνουν τη λύση σε κάθε 
ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
δείτε σελ. 34 – 37.

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.

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. 

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

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 υγρα-
σία αέρα στο συρτάρι αυξάνεται χάρη στο 
στεγανό κλείσιμο. Με τον τρόπο αυτό, τα 
τρόφιμα παραμένουν 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, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  3 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 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αριστερόπορτο σταθερό (617) 

Δεξιόπορτο σταθερό (001)
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
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

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg
·  Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αριστερόπορτο σταθερό (617) 

Δεξιόπορτο σταθερό (001)
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  6 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
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αριστερόπορτο σταθερό (617) 

Δεξιόπορτο σταθερό (001)
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 114 / 0,312 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 190 l 

Όγκος: Συντήρηση: 124,2 l / BioFresh: 66,6 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 122,6 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 164 / 0,449 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 276 l 

Όγκος: Συντήρηση: 151,6 l / BioFresh: 97,9 l / Καταψύκτης: 27,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 125 / 0,342 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 296 l 

Όγκος: Συντήρηση: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRBAd	4170
Peak

122
↑
  
↓

IRBAd	5171
Peak

178
↑
  
↓

IRBAd	5190
Peak

178
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹  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.

IRBAd 5190   Σειρά Peak

AutoDoor

Η συσκευή Liebherr σάς λύνει τα χέρια: Χάρη στο 
AutoDoor, μπορείτε να ανοίγετε το ψυγείο σας μέσω 
ενός απλού χτυπήματος ή μιας φωνητικής εντολής. 
Αυτό είναι το πρώτο ψυγείο παγκοσμίως, που ανοίγει 
και κλείνει εντελώς αυτόματα – η τέλεια κουζίνα 
χωρίς λαβές. Μπορείτε να επιλέγετε μεμονωμένα 
την ταχύτητα και τη γωνία ανοίγματος, καθώς και τη 
χρονική διάρκεια μέχρι το κλείσιμο. Και αν χρειάζεται, 
μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε το ψυγείο επίσης 
χειροκίνητα ή μέσω smartphone.
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IRBPdi 5170   Σειρά Peak

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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
· �, �Βουτυροθήκη
·  5 GlassLine συρτάρια 

OpenStage πλήρους επέκτασης σε 
τηλεσκοπικές ράγες με SoftTelescopic

·  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, 1 FlexSystem

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 125 / 0,342 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 297 l 

Όγκος: Συντήρηση: 199,0 l / BioFresh: 98,4 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRBPdi	5170
Peak

178
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  6 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
·  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

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 124 / 0,339 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 293 l 

Όγκος: Συντήρηση: 198,1 l / BioFresh: 95,2 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRBd	5170
Peak

178
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹  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.Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.

OpenStage

Τώρα έχετε καλή ορατότητα: Τα διαφορετικά ύψη 
των συρταριών διευκολύνουν την αποθήκευση 
τροφίμων διαφορετικού μεγέθους. Στο κάτω συρτάρι, 
οι πρακτικοί διαχωριστές συμβάλλουν στην ασφαλή 
τοποθέτηση των μπουκαλιών σας. Επιπλέον, χάρη στα 
διάφανα συρτάρια GlassLine έχετε καλή ορατότητα 
από κάτω προς τα επάνω με μια ματιά.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
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

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg
·  Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  6 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

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  6 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
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
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

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg
·  Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 164 / 0,449 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 276 l 

Όγκος: Συντήρηση: 151,6 l / BioFresh: 97,9 l / Καταψύκτης: 27,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 100 / 0,274 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 296 l 

Όγκος: Συντήρηση: 197,7 l / BioFresh: 98,4 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 125 / 0,342 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 296 l 

Όγκος: Συντήρηση: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 163 / 0,446 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 273 l 

Όγκος: Συντήρηση: 151,6 l / BioFresh: 95,2 l / Καταψύκτης: 27,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0
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Εντοιχιζόμενα	ψυγείαΕντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹ 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, 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 φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 

ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
·  6 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
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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 και στις δύο πλευρές
·  3 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, 2 συρτάρια 
Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι 
Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg
·  Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός οροφής LED
·  3 συρτάρια BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, 2 συρτάρια Φρούτων – 

Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 
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

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg
·  Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 125 / 0,342 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 296 l 

Όγκος: Συντήρηση: 197,7 l / BioFresh: 98,4 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 204 / 0,558 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 275 l 

Όγκος: Συντήρηση: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Καταψύκτης: 27,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 156 / 0,427 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 294 l 

Όγκος: Συντήρηση: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 164 / 0,449 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 276 l 

Όγκος: Συντήρηση: 151,3 l / BioFresh: 98,4 l / Καταψύκτης: 27,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0
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Εντοιχιζόμενα	ψυγεία Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹ 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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IRCBf 5121   Σειρά Plus

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch 

electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κελάρι
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

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

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  3 ράφια φιαλών
·  Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κελάρι
·  Πλήρως επεκτάσημο συρτάρι, με 

SoftTelescopic
·  Αναξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας 

στο θάλαμο κρασιών (+6 °C εως +14 °C)
·  Αφαιρούμενη θήκη για μπουκάλια

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch 

electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κελάρι
·  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
·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

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

Κελάρι
·  Πλήρως επεκτάσημο συρτάρι, με 

SoftTelescopic
·  Αναξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας 

στο θάλαμο κρασιών (+6 °C εως +14 °C)
·  Αφαιρούμενη θήκη για μπουκάλια

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 190 / 0,520 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 274 l 

Όγκος: Συντήρηση: 162,2 l / Κελάρι: 95,9 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 221 / 0,605 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 265 l 

Όγκος: Συντήρηση: 83,0 l / BioFresh: 70,9 l / Κελάρι: 95,9 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0
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Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹  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.

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 συμβατικό χώρο του ψυγείου.

Καταψύκτης

Αποθηκεύστε εύκολα απόθεμα όπως πατάτες ή ποτά στον 
καταψύκτη της συσκευής σας Liebherr. Περιέχει ένα αφαιρού-
μενο καλάθι, μια θήκη αποθήκευσης και ένα συρτάρι. 
Ο καταψύκτης ανοίγει απαλά με τηλεσκοπικές ράβδους 
και κλείνει με τη βοήθεια αυτοσυρόμενου μηχανισμού με 
απόσβεση κλεισίματος. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί 
μεταξύ 6 και 14 °C – αναλόγως ποια τρόφιμα αποθηκεύετε. 
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IRDe 5121   Σειρά Plus

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
·  Αφαιρούμενο συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο
·  2 αφαιρούμενα καλάθια για μπουκάλια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch 

electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  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
·  VarioSafe
·  Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες
·  Αφαιρούμενο συρτάρι πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς 
αποσυρόμενο

·  2 αφαιρούμενα καλάθια για 
μπουκάλια

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg
·  Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 114 / 0,312 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 309 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 286 l 

Όγκος: Συντήρηση: 259,2 l / Καταψύκτης: 27,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRDe	5120
Plus

178
↑
  
↓

IRDe	5121
Plus

178
↑
  
↓

¹ 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.

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

Καλάθι	φιαλών

Η οικογένεια και οι καλεσμένοι του πάρτι σας λατρεύουν 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 χάρτινα κουτιά – ή ακόμα και για μια 
ολόκληρη συσκευασία με μπύρες. Το ράφι τοποθέτησης των 
καλαθιών αποθηκεύεται επάνω σε τηλεσκοπικές ράβδους και 
ολισθαίνει απαλά προς τα έξω για εύκολη αφαίρεση. 

Συρόμενο	συρτάρι

Εάν αφαιρεθούν τα καλάθια, το συρόμενο συρτάρι προσφέρει 
χώρο για ένα κανονικό καφάσι. Χάρη στις τηλεσκοπικές ράγες, 
τα ψυγμένα ποτά είναι εύκολα διαθέσιμα.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 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 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  4 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
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg
·  Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  3 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 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 114 / 0,312 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 224 l 

Όγκος: Συντήρηση: 158,0 l / BioFresh: 66,6 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 194 / 0,531 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 238 l 

Όγκος: Συντήρηση: 144,2 l / BioFresh: 67,0 l / Καταψύκτης: 27,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 157,4 – 159 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 145 / 0,397 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 207 l 

Όγκος: Συντήρηση: 125,4 l / BioFresh: 66,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRBd	4570
Peak

140
↑
  
↓

IRBe	4851
Prime

158
↑
  
↓

IRBd	4571
Peak

140
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹  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.

Διαιρούμενη	γυάλινη	πλάκα

Όταν αποθηκεύετε στο ψυγείο μια καράφα ή ψηλά 
δοχεία, δεν θέλετε ταυτόχρονα να πρέπει να αφαι-
ρέσετε μια ολόκληρη γυάλινη πλάκα. Και γιατί να το 
κάνετε; Αφού υπάρχει η διαιρούμενη γυάλινη πλάκα: 
Απλώς σύρετε το μπροστινό μισό της γυάλινης πλάκας 
κάτω από το πίσω μισό. Μπορείτε έτσι να τοποθετή-
σετε μπροστά ψηλά δοχεία και όμως να έχετε αρκετό 
χώρο και για άλλα τρόφιμα.

Φίλτρο	ενεργού	άνθρακα	FreshAir

Κάποιες φορές, μερικά τρόφιμα δεν μυρίζουν τόσο 
 ευχάριστα. Αυτό δεν είναι όμως πρόβλημα για τη 
συσκευή σας Liebherr: Χάρη στο φίλτρο ενεργού 
άνθρακα FreshAir επικρατεί πάντα φρέσκος αέρας 
στον εσωτερικό χώρο. Το φίλτρο βρίσκεται ακριβώς 
στο ρεύμα αέρα στο περίβλημα του ανεμιστήρα και 
εξουδετερώνει τις οσμές σε μεγάλο βαθμό. Η ένδειξη 
σάς  υπενθυμίζει την αλλαγή φίλτρου. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα 
διαθέτει ή όχι.
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Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  5 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

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  3 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
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 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 VarioBoxes, 

ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
·  4 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

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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 και στις δύο πλευρές
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

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

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 114 / 0,312 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 223 l 

Όγκος: Συντήρηση: 156,2 l / BioFresh: 66,8 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 145 / 0,397 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 207 l 

Όγκος: Συντήρηση: 125,0 l / BioFresh: 67,0 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 114 / 0,312 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 224 l 

Όγκος: Συντήρηση: 157,6 l / BioFresh: 67,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 145 / 0,397 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 206 l 

Όγκος: Συντήρηση: 124,1 l / BioFresh: 66,8 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRBd	4520
Plus

140
↑
  
↓

IRBd	4551
Prime

140
↑
  
↓

IRBd	4550
Prime

140
↑
  
↓

IRBd	4521
Plus

140
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹ 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, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  3 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

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

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

1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με 
HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  3 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 συρτάρι Κρεατικών – 
Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη και πόρτα από 

ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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 VarioBoxes, 
ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

·  2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούνται

·  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
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 114 / 0,312 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 191 l 

Όγκος: Συντήρηση: 124,1 l / BioFresh: 67,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 148 / 0,405 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 174 l 

Όγκος: Συντήρηση: 91,8 l / BioFresh: 66,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 72 / 0,197 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 191 l 

Όγκος: Συντήρηση: 124,4 l / BioFresh: 66,6 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 29 dB(A) / A UltraSilent

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 148 / 0,405 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 174 l 

Όγκος: Συντήρηση: 91,5 l / BioFresh: 67,0 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRBd	4150
Prime
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↑
  
↓

IRBd	4171
Peak
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↑
  
↓

IRBb	4170
Peak

122
↑
  
↓

IRBd	4151
Prime

122
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹ 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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IRBd 4120   Σειρά Plus

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούνται
·  Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
·  Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

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

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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 οροφής LED
·  2 συρτάρια BioFresh πάνω σε 

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

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 148 / 0,405 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 173 l 

Όγκος: Συντήρηση: 90,9 l / BioFresh: 66,8 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 114 / 0,312 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 189 l 

Όγκος: Συντήρηση: 123,0 l / BioFresh: 66,8 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRBd	4121
Plus

122
↑
  
↓

IRBd	4120
Plus

122
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹  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.

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 προσφέ-
ρει 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°.

Αντικαθιστούμενη	μόνωση	πόρτας	

Πιστεύετε ότι η μόνωση πόρτας της συσκευής σας Liebherr 
πρέπει να αντικατασταθεί μετά από μερικά χρόνια; Αυτό 
μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα και μόνοι σας: Η αντικα-
θιστούμενη μόνωση πόρτας μπορεί να αφαιρεθεί με λίγες 
 κινήσεις – και μπορείτε να τοποθετήσετε ξανά τη νέα μόνωση 
το ίδιο εύκολα. Και αυτό το τμήμα του ψυγείου είναι έτσι 
πάντα αψεγάδιαστο και υγιεινά καθαρό. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 

ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
·  6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  3 ράφια φιαλών
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  5 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 

ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  3 ράφια φιαλών
·  LED πλάκες αριστερά και δεξιά
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 81 / 0,221 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 203 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 182 l 

Όγκος: Συντήρηση: 166,5 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 102 / 0,279 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 201 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 119 / 0,326 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 183 l 

Όγκος: Συντήρηση: 167,3 l / Καταψύκτης: 16,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 29 dB(A) / A UltraSilent

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRd	4150
Prime

122
↑
  
↓

IRSe	4101
Pure

122
↑
  
↓

IRSe	4100
Pure

122
↑
  
↓

IRd	4151
Prime

122
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹ 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, 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, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, 

βουτυροθήκη
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  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

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Εσωτερική πλάτη από ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch 

electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό 

αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για 

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

1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  3 ράφια φιαλών
·  Φωτισμός LED στη μία πλευρά
·  1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη 

πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  3 ράφια φιαλών
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, 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
·  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

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Soft-
Telescopic
Rails

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 157 l 

Όγκος: Συντήρηση: 88,6 l / BioFresh: 69,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 102,4 – 104 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 147 / 0,402 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 146 l 

Όγκος: Συντήρηση: 130,9 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 102,4 – 104 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 97 / 0,265 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 166 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 102,4 – 104 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 156 l 

Όγκος: Συντήρηση: 88,0 l / BioFresh: 68,7 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 102,4 – 104 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRBd	4050
Prime
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IRe	4021
Plus
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IRe	4020
Plus
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↓

IRBd	4020
Plus
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↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹ 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, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

BioFresh
·  3 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED BioFresh
·  4 συρτάρια BioFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για να 

συνδυαστεί με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 63 / 0,172 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 87 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

SIBa	3950
Prime

88
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία	BioFresh

¹  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.

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.

Το Mix and Match κέντρο αποθήκευσης τροφίμων.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε σελ. 34 – 37.

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.
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 

ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  3 ράφια φιαλών
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 60 / 0,164 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 136 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 29 dB(A) / A UltraSilent

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRc	3950
Prime

88
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 

ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  3 ράφια φιαλών
·  Φωτισμός LED στη μία πλευρά
·  1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 94 / 0,257 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 117 l 

Όγκος: Συντήρηση: 101,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRc	3951
Prime

88
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  VarioSafe
·  3 ράφια φιαλών
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 75 / 0,205 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 136 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 29 dB(A) / A UltraSilent

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRd	3920
Plus

88
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  3 ράφια φιαλών
·  Φωτισμός LED στη μία πλευρά
·  1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 118 / 0,323 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 117 l 

Όγκος: Συντήρηση: 101,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRd	3921
Plus

88
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹ 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
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 93 / 0,254 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 136 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRe	3900
Pure

88
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED στη μία πλευρά
·  1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 147 / 0,402 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 117 l 

Όγκος: Συντήρηση: 101,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRe	3901
Pure

88
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED στη μία πλευρά
·  1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 118 / 0,323 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 117 l 

Όγκος: Συντήρηση: 101,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRd	3901
Pure

88
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  5 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 75 / 0,205 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 136 l 

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 29 dB(A) / A UltraSilent

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRd	3900
Pure

88
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

¹ 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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IRSe 3901   Σειρά Pure

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED στη μία πλευρά
·  1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 147 / 0,402 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 117 l 

Όγκος: Συντήρηση: 101,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRSe	3901
Pure

88
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 93 / 0,254 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 136 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IRSe	3900
Pure

88
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία

Ενσωματωμένη	κατάψυξη

Σε περίπτωση τοποθέτησης της συσκευής σας Liebherr σε 
εσοχή εντοιχισμού, θα θέλατε να αλλάξετε τη φορά ανοίγματος 
της πόρτας και στην κατάψυξη χωρίς να χάσετε χρόνο; Χάρη 
στον συρόμενο διακόπτη αυτό γίνεται σε δευτερόλεπτα και 
χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες. Απλώς 
σύρετε τον διακόπτη στην κατάψυξη από τα δεξιά προς τα 
αριστερά – είστε έτοιμοι. Έτσι εξοικονομείτε πολύ χρόνο.

LED

Για γρήγορη επισκόπηση στο ψυγείο: Χάρη στον πλευρικό 
φωτισμό LED και στις δύο πλευρές έχετε ανά πάσα στιγμή 
επισκόπηση των τροφίμων σας. Οι λυχνίες LED είναι τοπο-
θετημένες 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.

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

¹  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.



98 99
DRe 4101   Σειρά Pure

Ψυγεία με επένδυση



100 101

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
·  1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Τοποθέτηαη στο ίδιο επίπεδο / Εντοιχιζόμενη συσκευή με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 182 l 

Όγκος: Συντήρηση: 166,5 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 122 – 122,6 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  4 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 συρτάρι EasyFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Τοποθέτηαη στο ίδιο επίπεδο / Εντοιχιζόμενη συσκευή με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 93 / 0,254 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 136 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 88 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

DRe	3900
Pure

88
↑
  
↓

DRe	4101
Pure

122
↑
  
↓

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED στη μία πλευρά
·  1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Τοποθέτηαη στο ίδιο επίπεδο / Εντοιχιζόμενη συσκευή με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 147 / 0,402 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 117 l 

Όγκος: Συντήρηση: 101,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 88 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

DRe	3901
Pure

88
↑
  
↓

Ψυγεία	με	επένδυση Ψυγεία	με	επένδυση

¹  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.

Εγκατάσταση	διακοσμητικής	επιφάνειας	/	 
διάφραγμα	ευθυγράμμισης

Στις συσκευές με décor panel, στο πλαίσιο εγκαθί-
σταται διακοσμητική επένδυση (έως 4 mm), που 
αντιστοιχεί στην πρόσοψη κουζίνας. Το κανονικό 
πλαίσιο είναι με χρώμα αλουμινίου, ενώ ως αξεσουάρ 
μπορούν να εγκατασταθούν πλαίσια με καφέ ή λευκό 
χρώμα. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα επένδυση 
δεν αντιστοιχεί σε ύψος, μπορεί να προσαρμοστεί σε 
χρώμα χρησιμοποιώντας πλαίσια με το χρώμα του 
décor panel. 
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Καταψύκτες
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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	φρεσκάδας SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Άνεση	&	Ευελιξία SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

SoftSystem – 
Απαλό κλείσιμο

Οδηγός συρταριού σε  
γυάλινο ράφι  
(Ύψος εντοιχισμού: 72, 88)

Οδηγός συρταριού σε  
γυάλινο ράφι  
(Ύψος εντοιχισμού: 72, 88)

Οδηγός συρταριού σε  
γυάλινο ράφι  
(Ύψος εντοιχισμού: 88)

Ενσωματωμένος  
οδηγός συρταριού 
(Ύψος εντοιχισμού: 178)

Ενσωματωμένος  
οδηγός συρταριού 
(Ύψος εντοιχισμού: 178)

Ενσωματωμένος  
οδηγός συρταριού 
(Ύψος εντοιχισμού: 122, 140)

Οδηγός συρταριών 
πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Παγοθήκη Παγοθήκη με καπάκι Παγοθήκη με καπάκι

Δίσκος κατάψυξης Δίσκος κατάψυξης Δίσκος κατάψυξης

2 παγοκύστες 2 παγοκύστες

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

AutoDoor

Ντιζάιν Φωτισμός Φωτισμός

Φωτισμός IceMaker

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

Συνδεσιμότητα
(SmartDevice)

Κουτί ως παρελκόμενο Κουτί ως παρελκόμενο Κουτί ως παρελκόμενο Κουτί ως παρελκόμενο ή 
ενσωματωμένο (Μοντέλο «i»)

Παγάκια IceTower
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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.

SoftSystem

Ο ενσωματωμένος μηχανισμός 
SoftSystem σε λευκό χρώμα εξασφαλίζει 
απαλό κλείσιμο. Η πόρτα κλείνει αυτό-
ματα όταν ανοίξει σε γωνία γύρω 30°.

Ψηλά	συρτάρια	κατάψυξης

Το υψηλότερο συρτάρι στον καταψύκτη 
αποτελεί ένα μυστικό μέρος – διότι δεν 
μπορείτε να κοιτάξετε εύκολα μέσα σε 
αυτό. Χάρη στην εύκολη κλίση του προς 
τα κάτω κατά το άνοιγμα, το συρτάρι 
 γίνεται πλέον ορατό: Έτσι, έχετε πάντα 
πλήρη εικόνα των τροφίμων. Αυτό 
διευκολύνει την τοποθέτηση και την 
αφαίρεση κατεψυγμένων προϊόντων. 
Και χάρη στο στοπ αφαίρεσης, το συρτάρι 
δεν μπορεί να πέσει.

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 διάστημα 
στο εσωτερικό του καταψύκτη. Και στις 
εκδρομές σάς συνοδεύουν ως φορητό 
ψυγείο για φαγητά και ποτά.

VarioSpace

Θέλετε να αποθηκεύσετε μια πολυώροφη 
τούρτα-παγωτό μέχρι το καλοκαιρινό 
πάρτι; Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα 
για τον Liebherr καταψύκτη σας: γιατί 
γνωρίζει ότι κάποιες φορές χρειάζεστε 
περισσότερο χώρο και φτιάχτηκε για 
αυτό. Χάρη στο σύστημα VarioSpace, 
μπορείτε να αφαι ρέσετε μεμονωμένα 
συρτάρια κατάψυξης και τα ενδιάμεσα 
γυάλινα ράφια που βρίσκονται από κάτω.

AutoDoor

Η συσκευή Liebherr σάς λύνει τα χέρια: 
Χάρη στο AutoDoor, μπορείτε να ανοίγετε 
το ψυγείο σας μέσω ενός απλού χτυπή-
ματος ή μιας φωνητικής εντολής. Αυτό 
είναι το πρώτο ψυγείο παγκοσμίως, που 
ανοίγει και κλείνει εντελώς αυτόματα – 
η τέλεια κουζίνα χωρίς λαβές. Μπορείτε 
να επιλέγετε μεμονωμένα την ταχύτητα 
και τη γωνία ανοίγματος, καθώς και τη 
χρονική διάρκεια μέχρι το κλείσιμο. Και 
αν χρειάζεται, μπορείτε να ανοίγετε και 
να κλείνετε το ψυγείο επίσης χειροκίνητα 
ή μέσω smartphone.

Φτυαράκι	πάγου

Με το φτυαράκι πάγου της Liebherr, 
παίρνετε μια γερή ποσότητα πάγου χωρίς 
να πέφτει κατά την μεταφορά. Χάρη στη 
λόξή 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, 
πρασινωπή επιφάνεια του.

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.

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

IceTower

Χάρη στο απόθεμα 5,7 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.

Καταψύκτες

Παγοθήκη

Η μεγάλη παγοθήκη με καπάκι, γεμίζεται 
άνετα χάρη στο ευρύχωρο άνοιγμά 
της. Το συμπαγές καπάκι επιτρέπει την 
ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση της 
παγοθήκης.

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.

Side-by-Side

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με 
ευελιξία, σύμφωνα με τις προσωπικές 
σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα που επι-
σημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side 
συνδυάζονται κάθετα ή/και οριζόντια 
σχηματίζοντας ένα ανεξάρτητο κέντρο 
φρεσκάδας και δίνουν τη λύση σε κάθε 
ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
δείτε σελ. 34 – 37.

Καταψύκτες

Μοναδικά χαρακτηριστικά
---
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Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

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

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  IceTower
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4", φωτισμό LED
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

5,7 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα        και 

στις δύο πλευρές, κατάλληλα 
για το συνδυσμό με άλλους 
ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες 
και/ή συντηρητές κρασιού

·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά

·  Αριστερόπορτο σταθερό (617) 
Δεξιόπορτο σταθερό (001)

·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 
της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  8 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα        και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το 

συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  8 συρτάρια, εκ των οποίων 6 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα        και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το 

συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 

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

βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

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

τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
·  IceTower
·  IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 

3/4", φωτισμό LED
·  Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg
·  Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 

5,7 kg
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 

10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα        και 

στις δύο πλευρές, κατάλληλα 
για το συνδυσμό με άλλους 
ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες 
και/ή συντηρητές κρασιού

·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά

·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ice
Tower

Ice
Tower

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 237 / 0,649 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 213 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 296 / 0,811 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 213 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 237 / 0,649 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 213 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 237 / 0,649 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 213 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

SIFNAe	5188
Peak

178
↑
  
↓

SIFNSf	5128
Plus

178
↑
  
↓

SIFNe	5178
Peak

178
↑
  
↓

SIFNei	5188
Peak

178
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενοι	καταψύκτες Εντοιχιζόμενοι	καταψύκτες

¹ 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, 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
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
·  Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα        και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το 

συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 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, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θέρμανση οροφής για την αντίληψη Side-by-Side
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, 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
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 8 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για να 

συνδυαστεί με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θέρμανση οροφής για την αντίληψη Side-by-Side
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 173 / 0,474 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 156 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 153 / 0,419 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 87 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 166 / 0,454 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 129 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 121,6 – 122,6 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 87 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

SIFNd	4556
Prime

140
↑
  
↓

IFNd	3954
Prime

88
↑
  
↓

SIFNd	4155
Prime

122
↑
  
↓

IFNe	3924
Plus

88
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενοι	καταψύκτεςΕντοιχιζόμενοι	καταψύκτες

¹ 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
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 8 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θέρμανση οροφής για την αντίληψη Side-by-Side
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Φωτισμός LED
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 8 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θέρμανση οροφής για την αντίληψη Side-by-Side
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  4 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 8 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θέρμανση οροφής για την αντίληψη Side-by-Side
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο
·  Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 8 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θέρμανση οροφής για την αντίληψη Side-by-Side
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 179 / 0,490 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 101 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 118 / 0,323 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 65 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 71,4 – 73 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 179 / 0,490 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 101 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 185 / 0,506 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 65 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 71,4 – 73 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

IFe	3904
Pure

88
↑
  
↓

IFNc	3553
Prime

72
↑
  
↓

IFSe	3904
Pure

88
↑
  
↓

IFNe	3503
Pure

72
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενοι	καταψύκτεςΕντοιχιζόμενοι	καταψύκτες

¹ 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
·  MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
· �, �Βουτυροθήκη
·  2 Premium ράφια GlassLine επεκτεινόμενα, με ρυθμιζόμενη αυγοθήκη
·  Χώρος για μπουκάλια, ενσωματωμένο στο χαμηλότερο απόσπασμα
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Πλήρως αφαιρούμενο συρτάριι

Χειριστήριο
·  MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
· �, �Βουτυροθήκη
·  2 Premium ράφια GlassLine επεκτεινόμενα, με αυγοθήκη
·  Χώρος για μπουκάλια, ενσωματωμένο στο χαμηλότερο απόσπασμα
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών
·  LiftUp Box

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Πλήρως αφαιρούμενο συρτάριι

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 114 / 0,312 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 132 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 88 / 60 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 114 / 0,312 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 132 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 88 / 60 / ελαχ. 55,0

UIKo	1550
Premium

82 88
↑
- 

↓

UIKo	1560
Premium

82 88
↑
- 

↓

¹  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.

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία	κάτω	πάγκου	με	εκτεινόμενα	συρτάρια

UIKo 1560  Premium
(η θήκη για τα μπουκάλια διατίθεται σαν προαιρετικό αξεσουάρ)

Εντοιχιζόμενα ψυγεία 
κάτω του πάγκου

LiftUp	Box

Το LiftUp Box σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε πλήρως τον 
αποθήκευτικό χώρο κάτω από το συρτάρι. Είναι εργονομικά 
τοποθετημένο, εύκολο να αφαιρεθεί και μπορεί να χωρέσει 
έως και 4 κιλά. Όταν τραβηχτεί προς τα έξω, Το LiftUp Box 
σπρώχνει προς τα επάνω τη βάση, επιτρέποντας την εύκολη 
απομάκρυνση του φαγητού.

Καλάθια	φιαλών

Εάν απαιτείται περισσότερος χώρος για ποτά, μπορείτε να 
τοποθετήσετε τα καλάθια φιαλών (προαιρετικό αξεσουάρ).* 
Παρέχουν άφθονο χώρο για φιάλες (μέχρι 1,5 l) και ποτά σε 
συσκευασίες πακέτου. Η ενσωματωμένη λαβή τους καθιστά 
εύκολη τη μεταφορά και οι ρυθμιζόμενες λαβές τους εξασφαλί-
ζουν την ασφάλεια των μπουκαλιών. 
*Σε αντάλλαγμα με ένα αφαιρούμενο ράφι αποθήκευσης.
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Χειριστήριο
·  MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Premium GlassLine, με extra βαθος, με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα 

VarioBox, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
·  3 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών
·  Sliding box

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 92 / 0,252 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 136 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 88 / 60 / ελαχ. 55,0

UIKP	1550
Premium

82 88
↑
- 

↓

Χειριστήριο
·  MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Premium GlassLine, με extra βαθος, με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα 

VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
·  2 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED
·  1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών
·  Sliding box

Κατάψυξη 4
·  Χώρος κατάψυξης 4 αστέρων με πόρτα που ανοίγει προς τα κάτω
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 7 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 3 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 141 / 0,386 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 119 l 

Όγκος: Συντήρηση: 104,8 l / Καταψύκτης: 15,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 88 / 60 / ελαχ. 55,0

UIKP	1554
Premium

82 88
↑
- 

↓

Χειριστήριο
·  MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη
·  4 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός οροφής LED
·  1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 115 / 0,315 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 136 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 88 / 60 / ελαχ. 55,0

UIK	1510
Comfort

82 88
↑
- 

↓

Χειριστήριο
·  MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη
·  3 ράφια GlassLine
·  Φωτισμός LED
·  1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  Χώρος κατάψυξης 4 αστέρων με πόρτα που ανοίγει προς τα κάτω
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 177 / 0,484 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 119 l 

Όγκος: Συντήρηση: 104,8 l / Καταψύκτης: 15,0 l

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 88 / 60 / ελαχ. 55,0

UIK	1514
Comfort

82 88
↑
- 

↓

Εντοιχιζόμενα	ψυγεία	κάτω	πάγκου Εντοιχιζόμενα	ψυγεία	κάτω	πάγκου

¹ 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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UK 1720  Comfort

Χειριστήριο
·  Ηλεκτρονικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  Φωτισμός LED
·  2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 8 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 3 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Χειριστήριο
·  Ηλεκτρονικός έλεγχος οθόνη εσωτερικά, περιστρεφόμενος διακόπτης

Χώρος ψύξης
·  Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά
·  3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
·  Φωτισμός LED
·  1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4
·  Κατάψυξη 4ων αστέρων
·  Παγοθήκη
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 8 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 3 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Χειριστήριο
·  Ηλεκτρονικός 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
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Τοποθέτηαη στο ίδιο επίπεδο / Συσκευή κάτω του πάγκου με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 179 / 0,490 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 132 l 

Όγκος: Συντήρηση: 116,3 l / Καταψύκτης: 16,0 l

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

Ζώνη κλίματος: N (+16 °C έως +32 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 / 60 / ελαχ. 57,0

Τοποθέτηαη στο ίδιο επίπεδο / Συσκευή κάτω του πάγκου με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 172 / 0,471 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 105 l 

Όγκος: Συντήρηση: 92,4 l / Καταψύκτης: 13,0 l

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

Ζώνη κλίματος: N (+16 °C έως +32 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 / 50 / ελαχ. 57,0

Τοποθέτηαη στο ίδιο επίπεδο / Συσκευή κάτω του πάγκου με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 117 / 0,320 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 150 l 

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

Ζώνη κλίματος: SN (+10 °C έως +32 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 / 60 / ελαχ. 57,0

UK	1524
Comfort

82
↑
  
↓

UK	1414
Comfort

50↑   ↓

82
↑
  
↓

UK	1720
Comfort

82
↑
  
↓

Ψυγεία	κάτω	πάγκου	με	επένδυση

¹ 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.

Side-by-Side	συνδυασμός

UIK 1720 και UG 1211 – το ψυγείο πρέπει  
να τοποθετηθεί αριστερά.
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Χειριστήριο
·  MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα        και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το 

συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Χειριστήριο
·  Μηχανικός έλεγχος πίσω από την πόρτα, περιστρεφόμενος διακόπτης

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, VarioSpace
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Χειριστήριο
·  MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  FrostControl
·  Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4
·  3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε κυλίνδρους, VarioSpace
·  Παγοθήκη με καπακι
·  Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
·  Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 8 kg
·  2 παγοκύστες
·  Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
·  Αφαιρούμενο κουτί 4 l σε εσοχή στο κάτω μέρος της συσκευής

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα        και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το 

συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Χειριστήριο
·  MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα
·  Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
·  Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

BioFresh
·  2 ράφια GlassLine
·  3 συρτάρια BioFresh, 1 FlexSystem
·  Ο θάλαμος μπορεί να ρυθμιστεί από υγρό σε ξηρό περιβάλλον βάσει αναγκών
·  Αφαιρούμενο κουτί 4 l σε εσοχή στο κάτω μέρος της συσκευής

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα        και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το 

συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αναστρέψιμη πόρτα

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 168 / 0,460 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 95 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 88 / 60 / ελαχ. 55,0

Τοποθέτηαη στο ίδιο επίπεδο / Συσκευή κάτω του πάγκου με δυνατότητα διακό-

σμησης

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 212 / 0,580 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 100 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 / 60 / ελαχ. 57,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

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

Συνολικός όγκος ¹: 79 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 88 / 60 / ελαχ. 55,0

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 96 / 0,263 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 79 l 

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

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

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 88 / 60 / ελαχ. 55,0

SUIG	1514
Comfort

82 88
↑
- 

↓

UG	1211
Comfort

82
↑
  
↓

SUIGN	1554
Premium

82 88
↑
- 

↓

SUIB	1550
Premium

82 88
↑
- 

↓

Εντοιχιζόμενοι	καταψύκτες	κάτω	πάγκου	/	Καταψύκτες	κάτω	πάγκου	με	επένδυσηΕντοιχιζόμενα	ψυγεία	κάτω	πάγκου	/	Εντοιχιζόμενοι	καταψύκτες	κάτω	πάγκου

¹ 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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Η σειρά Vinidor

Οι συσκευές από την σειρά Vinidor διαθέτουν με δύο ή τρεις 
ζώνες θερμοκρασίας που μπορούν να ρυθμίζονται ανεξάρτητα 
η μία από την άλλη, από +5 °C έως +20 °C. Με τον τρόπο αυτό 
τα λευκά και τα κόκκινα κρασιά αποθηκεύονται ταυτόχρονα 
στη σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος.
 Από την σελ. 126

Η σειρά GrandCru

Οι συσκευές αυτές προσφέρουν συνθήκες παρόμοιες με τις 
οιναποθήκες. Είναι η ιδανική επιλογή για μακρόχρονη 
συντήρηση ή για την συντήρηση μεγαλύτερων αποθεμάτων 
κρασιού στην ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος. Η θερμο-
κρασία μπορεί να ρυθμίζεται από +5 °C έως +20 °C και διατη-
ρείται ομοιόμορφη και σταθερή σε όλο τον εσωτερικό χώρο.
 Από την σελ. 133

+5 °C έως +20 °C

+5 °C έως +20 °C

+5 °C έως +20 °C

EWTdf 3553  Vinidor

Οι συντηρητές 
κρασιού μας: 
μια συνοπτική 
εικόνα
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Συντηρητές κρασιού

Led φωτισμός

Κάθε ζώνη συντήρησης διαθέτει με 
φωτισμό LΕD που μπορεί να ρυθμιστεί 
έτσι ώστε να είναι μόνιμα αναμμένος. 
Ο φωτισμός αυτός εκπέμπει ελάχιστη 
θερμότητα και έτσι τα κρασιά μπορούν 
να παρουσιάζονται για μια μακρόχρονη 
περίοδο, χωρίς αυτό να αλλάζει τα χαρα-
κτηριστικά τους.

Side-by-Side

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με 
 ευελιξία, σύμφωνα με τις προσωπικές  
σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα που επι-
σημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side 
συνδυάζονται κάθετα ή/και οριζόντια 
σχηματίζοντας ένα ανεξάρτητο κέντρο 
φρεσκάδας και δίνουν τη λύση σε  
κάθε ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων.  
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε  
σελ. 34 – 37.

SoftSystem

Το μοναδικό σύστημα απαλού κλεισί-
ματος πόρτας SoftSystem προσφέρει 
ασφάλεια και άνεση. Ενσωματωμένο στην 
πόρτα, το SoftSystem εξασθενίζει την 
κίνηση σε κάθε κλείσιμο της πόρτας και 
εγγυάται ένα ιδιαίτερα απαλό κλείσιμο. 
Επιπλέον, η πόρτα κλείνει αυτόματα από 
μία γωνία ανοίγματος περίπου 30°.

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 ξύλο στη 
φυσική του μορφή έχουν κατασκευα-
στεί έτσι, ώστε να συγκρατούνται καλά 
τα μπουκάλια Bordeaux. Με το clip-on 
σύστημα σήμανσης έχετε γρήγορη  
και σαφή εικόνα των αποθηκευμένων 
κρασιών σας.

Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι

Το υψηλής ποιότητας, εύχρηστο πλαίσιο 
από ανοξείδωτο ατσάλι και το χειριστή-
ριο επιτρέπει σε όλα τα μοντέλα EWTdf να 
είναι κομψά ενσωματωμένα σε κάθε κου-
ζίνα. Η στιβαρή ανοξείδωτη λαβή κάνει 
το άνοιγμα της πόρτας εύκολο. Διατίθεται  
ως προαιρετικό εξάρτημα.

Τεχνολογία TipOpen

Η γυάλινη πόρτα χωρίς λαβές εγγυάται 
την τέλεια ενσωμάτωση σε έναν χώρο 
κουζίνας χωρίς λαβές. Όχι μόνο παρέχει 
UV προστασία που μπορείτε να εμπιστευ-
τείτε αλλά και εξασφαλίζει εξαιρετική 
ορατότητα και παρουσίαση των αποθη-
κευμένων κρασιών. Η τεχνολογία TipOpen 
ανοίγει την γυάλινη πόρτα 7 εκ. με ένα 
ελαφρύ σπρώξιμο. Αν η πόρτα δεν ανοίξει 
περαιτέρω μέσα σε τρία ευτερόλεπτα, 
θα κλείσει ξανά με το soft-closing system.

Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

Το καινοτομικό ηλεκτρονικό σύστημα 
αφής με οθόνη LCD εξασφαλίζει την 
διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας 
στις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. 
Η ψηφιακή οθόνη σας ειδοποιεί για τις 
ρυθμίσεις με ακρίβεια μέχρι ενός βαθμού 
Κελσίου. Με μια απαλή επαφή στην 
οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις 
λειτουργίες εύκολα και άνετα.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Το ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού 
άνθρακα FreshAir καθαρίζει τον αέρα 
που κυκλοφορεί και αφαιρεί τις οσμές. 
Αλλάζει εύκολα και εξασφαλίζει βέλτιστη 
ποιότητα του αέρα.

Ράφι παρουσίασης

Το ράφι παρουσίασης είναι ιδανικό για  
τη διατήρηση ανοιχτών μπουκαλιών στην 
τέλεια θερμοκρασία χωρίς τον κίνδυνο 
διαρροών.

Συρτάρι αξεσουάρ

Το συρτάρι αποθήκευσης αξεσουάρ 
κρασιού μπορεί να τοποθετηθεί κάτω 
των συσκευών συντήρησης κρασιών της 
σειράς WKE. Μπορείτε να το αγοράσετε 
σε λευκό γυαλί (9792 449), μαύρο γυαλί 
(9792 451) και από ανοξείδωτο ατσάλι 
(9792 453).

Γυάλινη πόρτα

Η γυάλινη πόρτα χωρίς λαβές εγγυάται 
την τέλεια ενσωμάτωση σε έναν χώρο 
κουζίνας χωρίς λαβές. Όχι μόνο παρέχει 
UV προστασία που μπορείτε να εμπιστευ-
τείτε αλλά και εξασφαλίζει εξαιρετική 
ορατότητα και παρουσίαση των αποθη-
κευμένων κρασιών.

Ευέλικτο clip-on σύστημα 
σήμανσης

Στο ευέλικτο clip-on σύστημα σήμανσης 
γράφετε εύκολα και κι έτσι έχετε μια 
 γρήγορη και και καλά οργανωμένη εικόνα 
της συλλογής κρασιών σας.

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

Μοναδικά χαρακτηριστικά
---

Συντηρητές κρασιού
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Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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
·  LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης 

της έντασης
·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 

1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  TipOpen
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

EWTgb 3583
Vinidor

178
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 178 / 0,487 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 83

Συνολικός όγκος ¹: 271 l

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

Ζώνη κλίματος: SN (+10 °C έως +32 °C)

Πόρτα: Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2
Zones

Presentation
Board

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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
·  LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης 

της έντασης
·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 

1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  TipOpen
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

EWTgw 3583
Vinidor

178
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 178 / 0,487 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 83

Συνολικός όγκος ¹: 271 l

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

Ζώνη κλίματος: SN (+10 °C έως +32 °C)

Πόρτα: Λευκή μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2
Zones

Presentation
Board

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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
·  LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης 

της έντασης
·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 

1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

EWTdf 3553
Vinidor

178
↑
  
↓

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / Εντοιχιζόμενη συσκευή με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 176 / 0,482 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 80

Συνολικός όγκος ¹: 254 l

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

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

Πόρτα: Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2 – 178 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2
Zones

Presentation
Board

Vinidor, Συντηρητές κρασιού με 2 ζώνες θερμοκρασίας

¹  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.

EWTdf 3553 με πλαίσιο / χειρολαβή από ανοξείδωτο ατσάλι (αξεσουάρ)

Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Το ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir 
καθαρίζει τον αέρα που κυκλοφορεί και αφαιρεί  
τις οσμές. Αλλάζει εύκολα και εξασφαλίζει βέλτιστη 
ποιότητα του αέρα.
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Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 

1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  TipOpen
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

EWTgb 2383
Vinidor

122
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 160 / 0,438 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 51

Συνολικός όγκος ¹: 169 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: 31 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος: SN (+10 °C έως +32 °C)

Πόρτα: Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 122 – 123,6 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2
Zones

Presentation
Board

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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
·  LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης 

της έντασης
·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  6 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 

1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  TipOpen
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

EWTgw 2383
Vinidor

122
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 160 / 0,438 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 51

Συνολικός όγκος ¹: 169 l

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

Ζώνη κλίματος: SN (+10 °C έως +32 °C)

Πόρτα: Λευκή μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 122 – 123,6 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2
Zones

Presentation
Board

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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
·  LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης 

της έντασης
·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  6 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 

1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

EWTdf 2353
Vinidor

122
↑
  
↓

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / Εντοιχιζόμενη συσκευή με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση: 

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

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 48

Συνολικός όγκος ¹: 158 l

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

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

Πόρτα: Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 122 – 123,6 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2
Zones

Presentation
Board

Vinidor, Συντηρητές κρασιού με δύο ζώνες θερμοκρασίαςVinidor, Συντηρητές κρασιού 
με δύο ζώνες θερμοκρασίας

¹  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.

Ράφι παρουσίασης

Το ράφι παρουσίασης είναι ιδανικό για τη διατήρηση
ανοιχτών μπουκαλιών στην τέλεια θερμοκρασία χωρίς 
τον κίνδυνο διαρροών.

Αθόρυβες συσκευές

Οι αθόρυβες συσκευές είναι ιδιαίτερα αθόρυβες 
λόγω του σχεδιασμού τους και των χαμηλού θορύβου 
συστατικών με τα οποία φτιάχνονται. Έως σήμερα, 
είναι οι πιο αθόρυβες συσκευές στην κατηγορία τους.
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EWTgb 1683  Vinidor

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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
·  LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης 

της έντασης
·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  4 ράφια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 

1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  TipOpen
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

EWTgb 1683
Vinidor

88
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 151 / 0,413 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 33

Συνολικός όγκος ¹: 104 l

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

Ζώνη κλίματος: SN (+10 °C έως +32 °C)

Πόρτα: Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2
Zones

Presentation
Board

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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
·  LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης 

της έντασης
·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  4 ράφια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 

1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  TipOpen
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

EWTgw 1683
Vinidor

88
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 151 / 0,413 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 33

Συνολικός όγκος ¹: 104 l

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

Ζώνη κλίματος: SN (+10 °C έως +32 °C)

Πόρτα: Λευκή μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2
Zones

Presentation
Board

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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
·  LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης 

της έντασης
·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  4 ράφια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 

1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

EWTdf 1653
Vinidor

88
↑
  
↓

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / Εντοιχιζόμενη συσκευή με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 150 / 0,411 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 30

Συνολικός όγκος ¹: 97 l

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

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

Πόρτα: Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2
Zones

Presentation
Board

Vinidor, Συντηρητές κρασιού με 2 ζώνες θερμοκρασίας

¹  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.

Side-by-Side

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με ευελιξία, σύμ-
φωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα 
που επισημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side 
 συνδυάζονται κάθετα ή / και οριζόντια σχηματίζοντας 
ένα ανεξάρτητο κέντρο φρεσκάδας και δίνουν τη  
λύση σε κάθε ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων.  
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελ. 34 – 37.
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Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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
·  TipOpen
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

UWTgb 1682
Vinidor

↑
- 

↓
 82 87

Τοποθέτηαη στο ίδιο επίπεδο / Συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 138 / 0,378 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 34

Συνολικός όγκος ¹: 94 l

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

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

Πόρτα: Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 87 / 60 / ελαχ. 58

2
Zones

Χειριστήριο
·  MagicEye οθόνη εσωτερικά, 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
·  Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος
·  Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
·  4 ράφια, εκ των οποίων 3 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λεπτή λαβή αλουμινίου
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Κλειδαριά

UWKes 1752
GrandCru

↑
- 

↓
 82 87

Τοποθέτηαη στο ίδιο επίπεδο / Συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 139 / 0,380 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 46

Συνολικός όγκος ¹: 110 l

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

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

Πόρτα: Мονωτική γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 87 / 60 – 61 / ελαχ. 58

1
Zone

Χειριστήριο
·  MagicEye οθόνη εσωτερικά, πλήκτρα
·  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
·  Λεπτή λαβή αλουμινίου
·  Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
·  Αναστρέψιμη πόρτα
·  Κλειδαριά

UWTes 1672
Vinidor

↑
- 

↓
 82 87

Τοποθέτηαη στο ίδιο επίπεδο / Συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 142 / 0,389 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 34

Συνολικός όγκος ¹: 94 l

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

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

Πόρτα: Мονωτική γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82 – 87 / 60 / ελαχ. 58

2
Zones

Συντηρητές κρασιού κάτω πάγκου Συντηρητές κρασιού κάτω πάγκου

¹  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.

Ξύλινα συρταρωτά ράφια

Τα σταθερά ξύλινα συρταρωτά ράφια προσφέρουν 
καλύτερη τάξη και εύκολη πρόσβαση. Τα χειροποίητα 
ράφια από ξύλο στη φυσική του μορφή είναι ό, τι 
καλύτερο για την ασφαλή αποθήκευση των μπουκα-
λιών Bordeaux.

Τεχνολογία TipOpen

Η γυάλινη πόρτα χωρίς λαβές εγγυάται την τέλεια 
ενσωμάτωση σε έναν χώρο κουζίνας χωρίς λαβές. 
Όχι μονο παρέχει UV προστασία που μπορείτε να 
εμπιστευτείτε αλλά και εξασφαλίζει εξαιρετική ορατό-
τητα και παρουσίαση των αποθηκευμένων κρασιών. 
Η τεχνολογία TipOpen ανοίγει την γυάλινη πόρτα 
7 εκ. με ένα ελαφρύ σπρώξιμο. Αν η πόρτα δεν ανοίξει 
περαιτέρω μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, θα κλείσει 
ξανά με το soft-closing system.
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Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετο άνοιγμα TipOpen
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

*  Μέγ. χωρητικότητα 18 φιάλες Bordeaux για μπροστινή / κάθετη αποθήκευση.  
Τα πιο ψηλά μπουκάλια μπορούν να αποθηκευτούν στο πλάι / οριζόντια  
(έως και 12 μπουκάλια Bordeaux).

WKEgw 582
GrandCru

45
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 18*

Συνολικός όγκος ¹: 47 l

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

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

Πόρτα: Λευκή μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 45,2 / 56 – 57 / ελαχ. 55

1
Zone

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Λαβή σε εσοχή
·  Αναστρέψιμη πόρτα

**  Μέγ. χωρητικότητα 18 φιάλες Bordeaux για μπροστινή / κάθετη αποθήκευση. 
Τα πιο ψηλά μπουκάλια μπορούν να αποθηκευτούν στο πλάι / οριζόντια 
χρησιμοποιόντας τισ παρανθέσεις που παρέχονται (έως και 12 μπουκάλια 
Bordeaux).

WKEes 553
GrandCru

45
↑
  
↓

Τοποθέτηαη στο ίδιο επίπεδο / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 140 / 0,383 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 18**

Συνολικός όγκος ¹: 51 l

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

Ζώνη κλίματος: SN (+10 °C έως +32 °C)

Πόρτα: Εντοιχιζόμενη γυάλιμη πόρτα με μόνωση,  
 με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι και εσοχή στη λαβή

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 45 / 56 / ελαχ. 55

1
Zone

Χειριστήριο
·  LCD οθόνη εσωτερικά, αφής
·  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, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
·  Κάθετο άνοιγμα TipOpen
·  Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

*  Μέγ. χωρητικότητα 18 φιάλες Bordeaux για μπροστινή / κάθετη αποθήκευση.  
Τα πιο ψηλά μπουκάλια μπορούν να αποθηκευτούν στο πλάι / οριζόντια  
(έως και 12 μπουκάλια Bordeaux).

WKEgb 582
GrandCru

45
↑
  
↓

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

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

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt: 18*

Συνολικός όγκος ¹: 47 l

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

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

Πόρτα: Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 45,2 / 56 – 57 / ελαχ. 55

1
Zone

Σειρά GrandCru

¹ 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.

WKEes 553 με συρτάρι σαν αξεσουάρ (προαιρετικό αξεσουάρ)

Συρτάρι αποθήκευσης αξεσουάρ κρασιού

Το συρτάρι αποθήκευσης αξεσουάρ κρασιού μπορεί 
να τοποθετηθεί κάτω από τον συντηρητή κρασιού 
της σειράς WKE (περιλαμβάνει 6 ποτήρια κρασιού και 
αξεσουάρ σομελιέ). Είναι διαθέσιμο σε λευκό γυαλί 
(9792 449), μαύρο γυαλί (9792 451) και σε ανοξείδωτο 
ατσάλι (9792 453).
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Πρακτικά 
αξεσουάρ για 
κάθε ανάγκη.
---

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 φρεσκότητας 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, VarioBoxen, τις μεταβλητές 
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

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.

Ανακαλύψτε το πλήθος της 
 γκάμας γνήσιων αξεσουάρ 
Liebherr για το ψυγείο σας – 
και κάντε την καθημερινότητά 
σας ακόμη λίγο πιο εύκολη.
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Διαστάσεις εντοιχισμού

Οι διαστάσεις εντοιχισμού είναι κανονικές και δείχνουν το πλάτος και το βάθος. 
Αυτές σας ενημερώνουν για τις διαστάσεις και το ύψος των συσκευών. Οι ακριβείς 
διαστάσεις κάθε συσκευής μπορείτε να δείτε στα σχέδια εντοιχισμού από τις  
επόμενες σελίδες.

Ράγες ευθυγράμμισης

Οι συσκευές με διαστάσεις εντοιχισμού πάνω των 140 cm διαθέτουν με δύο ράγες 
ευθυγράμμισης αριστερά και δεξιά κάτω που εξασφαλίζουν την τέλεια ευθυγράμμιση 
του ψυγείου, την ιδανική λειτουργεία του και το άριστο κλείσιμο της πόρτας.

Vario-υπόβαθρο

Το Vario-υπόβαθρο επιτρέπει την καλύτερη θέση των μοντέλων εντοιχισμού κάτω 
του πάγκου UIK, UIG, UWT και UWK στα έπιπλα κουζίνας, όσον αφορά το ύψος και 
το βάθος. Τα τέσσερα ποδάκια μπορούν να ρυθμιστούν μπροστά, με δυνατότητα 
μετακίνησης σε απόσταση έως 50 mm. Επιπλέον, η περσίδα εξαερισμού επιτρέπει 
μεταβλητή προσαρμογή στην πρόσοψη κουζίνας με δυνατότητα μετακίνησης σε 
απόσταση 55 mm.

Εγκατάσταση διακοσμητικής επιφάνειας / διάφραγμα ευθυγράμμισης

Στις συσκευές με décor panel, στο πλαίσιο εγκαθίσταται διακοσμητική επένδυση 
(έως 4 mm), που αντιστοιχεί στην πρόσοψη κουζίνας. Το κανονικό πλαίσιο είναι με 
χρώμα αλουμινίου, ενώ ως αξεσουάρ μπορούν να εγκατασταθούν πλαίσια με καφέ 
ή λευκό χρώμα. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα επένδυση δεν αντιστοιχεί σε ύψος, 
μπορεί να προσαρμοστεί σε χρώμα χρησιμοποιώντας πλαίσια με το χρώμα του décor 
panel. Ανάλογα με τη περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 1 ή 2 πλαίσια (πάνω 
και/ή κάτω). Υπάρχουν πλαίσια με τρία διάφορα ύψη (16, 41, 60 mm) και τρία διάφορα 
χρώματα (καφέ, λευκό και αλουμινίου). Τα décor panel και τα πλαίσια προτείνονται 
ως αξεσουάρ.

Ζώνη κλίματος

Η ζώνη κλίματος δείχνει την θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η συσκευή για να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Ορισμένες είναι οι παρακάτω ζώνες κλίματος (σύμφωνα με το DIN EN ISO 15502):

Μπροστινός εξαερισμός

Σε όλες τις εντοιχιζόμενες συσκευές κάτω του πάγκου ο εξαερισμός του συμπιεστή 
πραγματοποιείται από μπροστά. Αυτό ακυρώνει την παρουσία περσίδων εξαερισμού 
στον πάγκο εργασίας.

1 – Συσκευές εντοιχιζόμενες σε έπιπλα κουζίνας με ύψος διαφορετικό από το ύψος του 
δωματίου. Ο μπροστινός εξαερισμός είναι στο υπόβαθρο. Η διοχέτευση του αέρα 
πραγματοποιείται από το πίσω τοίχωμα του επίπλου κουζίνας.
2 – Συσκευές εντοιχιζόμενες σε έπιπλα κουζίνας στο ύψος του δωματίου. Ο μπροστινός 
εξαερισμός είναι στο υπόβαθρο. Η διοχέτευση του αέρα πραγματοποιείται από τα ανώ 
ανοίγματα διοχέτευσης.
3 – Στην περίπτωση πλήρως εντοιχισμού μεμονωμένων συσκευών που έχουν εντοιχι-
στεί το ένα πάνω στο άλλο (κέντρο φρεσκάδας / SBS Concept, βλέπε σελίδες 34 – 37) 
ο εξαερισμός πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στα σημεία 1 και 2.
4 – Εντοιχιζόμενες συσκευές με μπροστινό εξαερισμό.
5 – Εντοιχιζόμενες συσκευές κάτω του πάγκου με μπροστινό εξαερισμό στο υπόβαθρο. 
Η διοχέτευση του αέρα πραγματοποιείται από τα ανώ ανοίγματα διοχέτευσης.
6 – Εντοιχιζόμενες συσκευές κάτω του πάγκου με μπροστινό εξαερισμό.
Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι όλα τα ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να είναι 
ελαχ. 200 cm2.

Όροι εντοιχισμού Όροι εντοιχισμού

Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση

Εφαρμόζοντας την πιο σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία, σε συνδυασμό με συστή-
ματα ψύξης βέλτιστης ποιότητας, η Liebherr προσφέρει την υψηλότερη ενεργειακή 
απόδοση. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 11. 
Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

SN (από +10 °C έως +32 °C)
ST (από +16 °C έως +38 °C)
N (από +16 °C έως +32 °C)
T (από +16 °C έως +43 °C)



140 141

203
↑
  
↓

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

203
↑
  
↓

20
27

1088

339

8

180

337

43

915

910

610

625

max.
10 kg

max.
12 kg

max.
12 kg

max.
10 kg

76

23
00

20
32

546

12
15

559

69
5

560(min. 550)

min. 200 cm2

min. 200 cm2

m
ax

. 2
10

0

17
72

-1
78

8

17
70

560-570

min. 500

min. 500

max.
18 kg

max.
12 kg

69
5

15

559

12

560(min. 550)

m
ax

. 2
10

0

17
72

-1
78

8

min. 200 cm2

min. 200 cm2

min. 500

17
70

560-570

min. 500

546

max.
12 kg

max.
18 kg

23
00

916

910

20
32

76

625

610

341,3

6,4

177,8

334,9

12,7

1146,9

max.
10 kg

max.
10 kg

max.
27 kg

20
27

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

54
9

12

560(min. 550)

m
ax

. 2
10

0

17
72

-1
78

8

min. 200 cm2

min. 500

559

15

17
70

560-570

min. 500

min. 200 cm2

546

max.
18 kg

max.
12 kg

178
↑
  
↓

54
9

546

6
15

560(min. 550)

min. 200 cm2

min. 200 cm2

m
ax

. 2
10

0

17
72

-1
78

8

17
70

559
560-570

min. 500

max.
18 kg

max.
12 kg

178
↑
  
↓

545

541

560(min. 550)

m
ax

. 2
10

0

67
52

3

17
70

17
72

-1
78

8

min. 200 cm2

min. 200 cm2

560-570

min. 500

178
↑
  
↓

545

66
917

70

67

541

560(min. 550)

m
ax

. 2
10

0

17
72

-1
78

8

min. 200 cm2

min. 200 cm2

560-570

122
↑
  
↓

m
ax

. 2
10

0

12
20

-1
22

5

12
17

24

min. 200 cm2

540

539

86
0

38
min. 
200 cm2

min.

560-
570

560(min. 550)
min. 500

178
↑
  
↓

17
77

-1
79

3

546

max.
26kg

min. 200 cm2

min. 500

560-570 559

m
ax

. 2
10

0

17
70

560(min. 550)

min. 500

min. 200 cm2

203
↑
  
↓

76

1146,9

341,3

6,4

177,8 max.

334,9

12,7

max.
10 kg

max.
10 kg

max.
27 kg

23
00

20
32

20
27

625

610

757

762

Σχέδια εντοιχισμού Σχέδια εντοιχισμού

Λάβετε υπόψη ότι τα συνιστώμενα όρια πάχους πόρτας επίπλων είναι 16 mm – 19 mm. Πιο παχύ πάνελ πόρτας μπορούν να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο όριο βάρους,  
αλλά θα πρέπει να ληφθούν συμβουλές από ειδικούς. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης για τα όρια βάρους πόρτας ανά μοντέλο.

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

Συμπεριλαμβάνεται ενισχυμένος σωλήνας 
(μήκους 3 m, 3/4" ιντσών) για τη σύνδεση με 
την παροχή νερού.

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Συμπεριλαμβάνεται ενισχυμένος σωλήνας 
(μήκους 3 m, 3/4" ιντσών) για τη σύνδεση με 
την παροχή νερού.

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

ECBN 6256 4

ICBNdi 5183 4 
ICBNd 5163 4 
ICBNd 5173 4 
ICNdi 5173 4

ICBNd 5153 4 
ICBNei 5123 4 
ICNdi 5153 4 
SICNd 5153 4 
ICNe 5133 4 
ICNe 5123 4 
ICNd 5123 4 
ICd 5123 4 
ICNc 5123 4

ECBN 6156 4

Υδραυλική σύνδεση

ECBN 6256 4

Υδραυλική σύνδεση

ECBN 6156 4
ECBN 5066 4

Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης χρειάζεται για την αυτόματη παγομηχανή! 
Συμπεριλαμβάνεται ενισχυμένος σωλήνας (μήκους 3 m, 3/4" ιντσών) για τη σύνδεση 
με την παροχή νερού.

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

ICBc 5182 4 
ICBb 5152 4 
ICBdi 5122 4 

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

ICBdi 5182 4

[ mm ]

ICBSd 5122 4

[ mm ]

ICNSe 5123 4

[ mm ]

ICTS 2231 4

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IRBAd 5190 
SIFNAe 5188 4

[ mm ]

Συμπεριλαμβάνεται ενισχυμένος σωλήνας 
(μήκους 3 m, 3/4" ιντσών) για τη σύνδεση με 
την παροχή νερού.

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

ECBN 5066 4
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Σχέδια εντοιχισμού Σχέδια εντοιχισμού

Λάβετε υπόψη ότι τα συνιστώμενα όρια πάχους πόρτας επίπλων είναι 16 mm – 19 mm. Πιο παχύ πάνελ πόρτας μπορούν να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο όριο βάρους,  
αλλά θα πρέπει να ληφθούν συμβουλές από ειδικούς. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης για τα όρια βάρους πόρτας ανά μοντέλο.

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IRBAd 4170

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IRBAd 5171 4

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IRBd 5170 
IRBPdi 5170 
IRBd 5181 4 
IRBci 5170 
IRBdi 5171 4 
IRBdi 5150 
IRBdi 5151 4
IRBe 5120 
IRBe 5121 4 
IRDe 5120 
IRDe 5121 4 
SIFNe 5178 4 

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IRBdi 5180 
SIFNei 5188 4

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IRCBf 5121 4 
IRCf 5121 4

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IRBe 4851 4 

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IRBd 4570 
IRBd 4571 4 
IRBd 4550 
IRBd 4551 4 
IRBd 4520 
IRBd 4521 4 
SIFNd 4556 4

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IRBb 4170 
IRBd 4171 4 
IRBd 4150 
IRBd 4151 4 
IRBd 4120 
IRBd 4121 4 
IRd 4150 
IRd 4151 4 
SIFNd 4155 4

[ mm ]

IRSe 4100 
IRSe 4101 4

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IRBd 4020 
IRBd 4050 
IRe 4020 
IRe 4021 4 
 
 

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

SIBa 3950 
IRc 3950
IRc 3951 4
IRd 3920 
IRd 3921 4 
IRd 3900
IRd 3901 4 
IRe 3900 
IRe 3901 4 
IFNd 3954 4 
IFNe 3924 4 
IFe 3904 4 

[ mm ]

Διαστάσεις κοπής διακοσμητικής επιφάνειας σε mm: 
Ύψος / Πλάτος 1206 / 585, μέγιστο πάχος 4 mm.

DRe 4101 4
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Σχέδια εντοιχισμού Σχέδια εντοιχισμού

Λάβετε υπόψη ότι τα συνιστώμενα όρια πάχους πόρτας επίπλων είναι 16 mm – 19 mm. Πιο παχύ πάνελ πόρτας μπορούν να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο όριο βάρους,  
αλλά θα πρέπει να ληφθούν συμβουλές από ειδικούς. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης για τα όρια βάρους πόρτας ανά μοντέλο.

[ mm ]

SIFNSf 5128 4

[ mm ]

IRSe 3900 
IRSe 3901 4 
IFSe 3904 4 

[ mm ]

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IFNc 3553 4 
IFNe 3503 4 
 
 
 
 

[ mm ]

Μεταβλητό ύψος υποβάθρου: 
όταν το ύψος της συσκευής είναι 820 mm: 100 – 160 mm, 
όταν το ύψος της συσκευής είναι 880 mm: 163 – 223 mm. 
Βάθος υποβάθρου 22 – 77 mm. 

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

UIKo 1560 
UIKo 1550 
 
 
 

[ mm ]

Μεταβλητό ύψος υποβάθρου: 
όταν το ύψος της συσκευής είναι 820 mm: 100 – 160 mm, 
όταν το ύψος της συσκευής είναι 880 mm: 163 – 223 mm. 
Βάθος υποβάθρου 22 – 77 mm. 

Προσοχή:
H πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. 
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

UIKP 1550 
UIKP 1554 4 
UIK 1510 
UIK 1514 4 
SUIB 1550 
SUIGN 1554 4 
SUIG 1514 4

[ mm ]

Διαστάσεις κοπής διακοσμητικής επιφάνειας σε mm: 
Ύψος / Πλάτος 678 / 485, μέγιστο πάχος 4 mm.

UK 1414 4 
 
 
 
 

[ mm ]

Διαστάσεις κοπής διακοσμητικής επιφάνειας σε mm: 
Ύψος / Πλάτος 678 / 585, μέγιστο πάχος 4 mm.

UK 1524 4 
UK 1720 
UG 1211 4 

[ mm ]

Διαστάσεις κοπής διακοσμητικής επιφάνειας σε mm: 
Ύψος / Πλάτος 860 / 585, μέγιστο πάχος 4 mm.

DRe 3900 
DRe 3901 4

Υδραυλική σύνδεση

IRBAd 5190 
IRBdi 5180
SIFNAe 5188 4
SIFNei 5188 4

Υδραυλική σύνδεση

ICBNdi 5183 4 
ICBNd 5163 4 
ICBNd 5173 4 
ICNdi 5173 4
ICBdi 5182 4

Μαγνητική 
βαλβίδα

Μαγνητική 
βαλβίδα
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Λάβετε υπόψη ότι τα συνιστώμενα όρια πάχους πόρτας επίπλων είναι 16 mm – 19 mm. Πιο παχύ πάνελ πόρτας μπορούν να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο όριο βάρους,  
αλλά θα πρέπει να ληφθούν συμβουλές από ειδικούς. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης για τα όρια βάρους πόρτας ανά μοντέλο.

[ mm ]

Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 595 / 1816 / 19 mm.

EWTgb 3583 
EWTgw 3583

Διάγραμμα τοποθέτησης
EWTgb 3583
EWTgw 3583

EWTdf 3553

[ mm ]

EWTdf 3553

[ mm ]

* Εικόνα με εγκατεστημένο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 595 / 1233 / 19 mm.

* Εικόνα με εγκατεστημένο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 595 / 1816 / 19 mm.

* Εικόνα με εγκατεστημένο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 595 / 906 / 19 mm.

EWTdf 2353

[ mm ]

Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 595 / 906 / 19 mm.

EWTgb 1683 
EWTgw 1683

Διάγραμμα τοποθέτησης
EWTgb 1683
EWTgw 1683

[ mm ]

EWTdf 1653

Διάγραμμα τοποθέτησης
EWTdf 1653

[ mm ]

Μοντέλο κάτω του πάγκου: 
Το ύψος της συσκευής μπορεί να προσαρμοστεί 
έως και 50 mm με ρύθμιση στα ποδαράκια. 
Εξαερισμός από τη βάση της συσκευής, δε χρειάζεται 
γρίλλια εξαερισμού στον πάγκο εργασίας. 

Γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο.
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 596 / 717 / 39 mm.

UWTgb 1682

Διάγραμμα τοποθέτησης
UWTgb 1682

Διάγραμμα τοποθέτησης
EWTgb 2383
EWTgw 2383

EWTdf 2353

122
↑
  
↓

[ mm ]

Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 595 / 1233 / 19 mm.

EWTgb 2383 
EWTgw 2383

Σχέδια εντοιχισμού Σχέδια εντοιχισμού
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Σχέδια εντοιχισμού

Λάβετε υπόψη ότι τα συνιστώμενα όρια πάχους πόρτας επίπλων είναι 16 mm – 19 mm. Πιο παχύ πάνελ πόρτας μπορούν να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο όριο βάρους,  
αλλά θα πρέπει να ληφθούν συμβουλές από ειδικούς. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης για τα όρια βάρους πόρτας ανά μοντέλο.

Διάγραμμα τοποθέτησης
UWKes 1752
UWTes 1672

[ mm ]

Γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο.
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 595 / 450 / 35 mm.

WKEgb 582 
WKEgw 582

Διάγραμμα τοποθέτησης
WKEgb 582
WKEgw 582

[ mm ]

Προσοχή: 
Η έξοδος αερισμού θα πρέπει να 
είναι πάντα στο πάνω ΄μέρος. 
Για συσκευές κάτω του πάγκου απαιτείται 
γρίλλια εξαερισμού στον πάγκο εργασίας.

* Εικόνα με εγκατεστημένο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 591 / 455 / 16 mm.

WKEes 553

Διάγραμμα τοποθέτησης
WKEes 553

[ mm ]

Μοντέλο κάτω του πάγκου: 
Το ύψος της συσκευής μπορεί να προσαρμοστεί 
έως και 50 mm με ρύθμιση στα ποδαράκια. 
Εξαερισμός από τη βάση της συσκευής, δε χρειάζεται 
γρίλλια εξαερισμού στον πάγκο εργασίας.

Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 592 / 716 / 38 mm.

UWKes 1752 
UWTes 1672

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

Μένουμε σε επαφή
---

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

Tel: 00800 50 80 9000  
Е-mail: home.see@liebherr.com
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Fish &
Seafood

1
Zone

2
Zones

Φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι και γαλακτοκομικά προϊό-
ντα 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 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.

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 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. 

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.

Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα:  
Standard ή High (τυπική ή υψηλή).

Για ένα καθαρό μπουκέτο, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα 
δεσμεύει με αξιοπιστία κάθε είδους οσμές.

Σύντομη επεξήγηση των λεπτομερειών εξοπλισμού:

Τεχνολογία Φρεσκάδας Κρασί

Soft-
Telescopic
Rails

Presentation
Board

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, συρόμε-
νες 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.

Με την ευκρινή οθόνη αφής μπορείτε να χειρίζεστε μια 
συσκευή Liebherr πολύ απλά αγγίζοντας με το δάχτυλο. 

Το LiftUp Box επιτρέπει την ιδανική χρήση του χώρου αποθή-
κευσης κάτω από το πλήρως επεκτάσιμο συρτάρι. Όταν τρα-
βηχτεί έξω, το LiftUp Box ωθείται προς τα πάνω, έξω από τη 
βασική εσοχή, παρέχοντας έτσι άνετη πρόσβαση στο φαγητό.

Πατώντας, η γυάλινη πόρτα ανοίγει 7 cm για εύκολη πρό-
σβαση και το πλήρες άνοιγμά της.

Παρουσιάζει τα εκλεκτά κρασιά και δείχνει τις ήδη 
 ανοιγμένες φιάλες.

Με την έννοια ‘δίπλα-δίπλα’, ψυγεία, καταψύκτες καθώς 
και συντηρητές κρασιών, συνδυάζονται σύμφωνα με τις 
προσωπικές σας ανάγκες.

Για πρόσθετο υψηλό χώρο: Απλά βγάζετε μερικά συρτάρια 
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.

Άνεση & ευελιξία



Ice
Tower

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 5,7 kg σε παγάκια με άνετη 
πρόσβαση χάρη στο φτυαράκι για παγάκια και στον κινού-
μενο δίσκο σε τηλεσκοπικές ράγες.

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.

Μοναδικό παγκόσμια: Το σύστημα AutoDoor σας βοηθάει 
να ανοίγετε και να κλείνετε άνετα την πόρτα με φωνητική 
εντολή, με χτύπημα και με Smartphone * – ή απλά με το χέρι.

Η στήλη φωτισμού LED από πάνω μέχρι κάτω φωτίζει 
 ομοιόμορφα το εσωτερικό. Μονή ή διπλή ανάλογα με  
τη σειρά.

Το πάνελ στο πίσω τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 
SmartSteel δεν αποτελεί απλώς ένα ελκυστικό στοιχείο 
ντιζάιν, αλλά εξασφαλίζει την ισορροπημένη κυκλοφορία 
του αέρα.

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.

Αυτόματο IceMaker με δοχείο νερού, εάν δεν είναι 
 διαθέσιμη η μόνιμη παροχή νερού.

Το ήδη ενσωματωμένο SmartDeviceBox επιτρέπει τον 
έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μέσω 
υπολογιστή ή κινητών συσκευών.

Τα διαφανή συρτάρια παρουσιάζουν εργονομικά ολόκληρο 
το περιεχόμενο του ψυγείου με μέγιστη ευκρίνεια.

Σύντομη επεξήγηση των λεπτομερειών εξοπλισμού:

Ντιζάιν Συνδεσιμότητα

Νερό & Πάγος

* Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή SmartDevice/Smart.


