
Refrigerare şi congelare

Inovaţii pentru
aparate complet 
încorporabile 
Descoperiţi cele mai importante caracteristici 
ale noilor noastre aparate complet încorpo-
rabile pentru 2022.



IXRF 5185    
SIFNe 5188   Seria Peak 

IRBd 5190   Seria Peak 



Liebherr este sinonim cu prospețimea. Subliniem acest lucru din  
nou cu aparatele noastre complet încorporabile pentru 2022.
Sertarele noastre pentru păstrarea prospețimii fac posibil ca  
timpul să pară să stea pe loc. Aceasta înseamnă: Calitatea  
alimentelor și a tuturor vitaminelor sunt păstrate complet pentru  
mai mult timp. Totul are un gust la fel de autentic și proaspăt ca  
atunci când a fost depozitat pentru prima dată în frigider.

Cu efect imediat, pe lângă frigiderele noastre, congelatoarele noastre  
vor fi echipate și cu cea mai recentă tehnologie de prospețime.  
Aceasta înseamnă că clienții dvs. vor avea acum opțiunea de  
a combina gama completă de aparate noastre complet încorporabile  
din 2022, în funcție de nevoile lor. Aceasta înseamnă un grad și mai  
mare de individualizare în designul bucătăriei.

Puteți găsi și alte inovații, de exemplu sertarul Fish & Seafood  
noua funcție AutoDoor, în paginile următoare. Sperăm că există  
multe pentru a vă impresiona nu numai pe dumneavoastră, ci și  
clienții dvs.

Prospeţime atemporală. 

---



Gustul care rezistă în 
timp: Prospeţimea este o 
chestiune de tehnologie.
---
Ştim că clienţii dvs. apreciază cea mai 
bună calitate şi prospeţime atunci când 
trebuie să aleagă produsele alimentare. 

Prospeţime

SIBa 3950   Seria Prime

Nu se grăbesc atunci când merg la cumpărături, simt mirosul legumelor 
şi verifică dacă avocado este copt bine. Sau îşi cultivă singuri 
legumele în grădini sau sere şi investesc timp şi energie pentru  
a se asigura că salata, căpşunile şi salata ajung în farfurie cât mai 
proaspete. Susţinem această dăruire. De aceea considerăm că este 
sarcina noastră să păstrăm prospeţimea. Frigiderele noastre fac 
acest lucru posibil - datorită combinaţiei perfecte de tehnologii de 
prospeţime integrate.
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Prospeţime



 

Comoditate pentru toţi.

Noile noastre aparate complet încorporabile sunt disponibile  
în diferite serii: Pure, Plus, Prime şi Peak. Dar, indiferent de seria  
pentru care optaţi, fiecare produs Liebherr are calitatea Liebherr fără 
compromisuri. Acest lucru se datorează faptului că, chiar şi în seria 
Pure, fiecare aparat are o gamă largă de caracteristici. De exemplu, 
funcţia de dezgheţare automată NoFrost. Sau funcţia DuoCooling.  
Această caracteristică asigură că nu există schimb de aer între  
compartimentul frigiderului şi cel al congelatorului, datorită celor 
două circuite separate de refrigerare. Alimentele depozitate nu  
se usucă şi mirosurile nu se transferă.

Construit să dureze.

Puteţi experimenta standardele noastre de calitate în cele mai mici 
detalii. De exemplu, înainte ca o balama de uşă să fie aprobată de 
noi, trebuie să treacă prin cel puţin 100.000 de cicluri de deschidere 
pentru testare. Aceasta corespunde unei perioade de folosire de 
peste 15 ani. De asemenea, testăm toate celelalte părţi funcţionale 
pentru a ne asigura că acestea pot dura la fel de mult timp. De ase-
menea, acordăm o atenţie meticuloasă sustenabilităţii în fabricarea 
electrocasnicelor noastre. Lucrăm 100% fără CFC şi ne asigurăm că 
orice surplus de plastic care rezultă din producţie este reutilizat şi 
lucrăm numai cu materiale care pot fi reciclate atunci când aparatul  
a ajuns la sfârşitul duratei sale de viaţă. La urma urmei, dorim să 
menţinem planeta noastră funcţională pentru cât mai mult timp 
posibil şi nu doar frigiderele noastre.

Nu doar o spunem. De asemenea, o garantăm. 

În timpul producţiei, inspectăm cu mare atenţie toate componente-
le frigiderelor şi le testăm mai riguros decât este cerut de lege - şi 
facem acest lucru din nou cu puţin timp înainte de a fi ambalate. 
Abia atunci frigiderele noastre se pot relaxa pentru puţin timp. Toate 
unităţile noastre de producţie sunt certificate în conformitate cu 
standardele internaţionale de calitate ISO 9001 şi de management 
de mediu ISO 14001. Prin urmare, nimic nu ar putea fi mai uşor 
pentru noi decât să garantăm timp de cel puţin doi ani că produsele 
noastre nu prezintă defecte de material şi de producţie şi că sunt 
uşor de instalat.

Iar la final, dar nu în ultimul rând, cadoul nostru pentru dvs: garanţia de 
10 ani pentru compresor este gratuită dacă vă înregistraţi în primul an.

În orice caz, un lucru este sigur: Clienţii dvs. se vor putea bucura de 
Liebherr pentru o perioadă foarte mare de timp.

Producem frigidere şi congelatoare de înaltă calitate şi le vindem în  
întreaga lume din 1954. Dar, în esenţă, am rămas o companie de 
familie, cu rădăcinile în Germania. Aici continuăm să dezvoltăm toate 
produsele noastre la fel cum o făceam şi înainte. Tehnologie germană - 
din loialitate faţă de fondatorul nostru şi cu ajutorul cunoştinţelor 
acumulate de generaţii întregi de ingineri.

Acordăm prioritate calităţii fără  
compromisuri - până la cea mai  
mică piuliță - chiar de la început. 

SIFNe(i) 5188      Seria Peak

Chiar şi cel mai mic  
detaliu merită cea  
mai mare atenţie. 
---
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Calitate



 Consumul energetic

Noile noastre aparate complet încorporabile ocupă primele locuri 
în clasamentul eficienţei, chiar şi în categoriile de top B şi A. Acest 
lucru înseamnă că salvaţi resursele valoroase ale mediului şi, de 
asemenea, economisiţi bani datorită costurilor mai mici cu energia 
electrică.

 Volumul de răcire

Avem aparatul electrocasnic perfect pentru toate familiile, stilurile 
de viaţă şi înălţimile de instalare. Ne asigurăm că nu irosim capacitatea 
în sertarele foarte mari - până la cel mai mic detaliu, de exemplu 
cu soluţiile de iluminat care au fost integrate în carcasă pentru a 
economisi spaţiu.

  Nivelul de zgomot

În locuinţele moderne, graniţele dintre bucătărie şi zona de living 
sunt din ce în ce mai neclare. Acest lucru subliniază importanţa  
unor frigidere deosebit de silenţioase. Noua noastră gamă complet 
integrată oferă o selecţie largă de electrocasnice extrem de silenţioase.  
Unele aparate electrocasnice ating chiar şi un nivel de zgomot 
ultra-silenţios de 29 dB. 

 Performanţa de răcire

Tehnologia inteligentă a senzorilor adaptează în mod constant răcirea 
la utilizarea curentă - aparatele noastre complet încorporabile 
sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic şi economice în 
utilizarea cotidiană. În acelaşi timp, acestea au şi o putere suficientă, 
de exemplu pentru a răci sau congela o cantitate mare de alimente 
după cumpărăturile săptămânale.

Perfect echilibrat:  
un pachet puternic  
şi complet.
---

IRBdi 5171   Seria Peak 

Frigiderele noastre sunt cu adevărat  
multifuncţionale. Pe lângă consumul redus 
de energie, acestea au, de asemenea, un 
nivel de zgomot redus, spaţiu suficient 
pentru produse, o durată de viaţă lungă  
şi suficientă energie pentru momentele în 
care contează cu adevărat. Avem în vedere 
un număr mare de factori în timpul etapei 
de dezvoltare şi putem oferi un aparat 
perfect echilibrat. Sau, altfel spus: toate 
lucrurile bune vin la pachet de patru. 
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Performanţă în echilibruPerformanţă în echilibru



Dincolo de timp şi  
elegant: Design pentru 
fiecare bucătărie.
---

Aparatele noastre electrocasnice complet  
integrate nu numai că vă impresionează 
clienţii, dar atrag şi atenţia în cadrul  
concursurilor de design.

Ascuns în spatele panourilor, un produs Liebherr rămâne nedescoperit 
la prima vedere şi permite ca designul bucătăriei să fie în centrul 
atenţiei. Dar, odată ce este deschis, totul este clar: În spatele uşii se 
ascunde ceva foarte special.

IRBPd(i) 5170   Seria Peak
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Design Design
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Below zero.  
Mai bun decât standardul:  
Noile noastre congelatoare.

---

Veşti bune pentru produsele congelate şi pentru dvs.  
În 2022, ne extindem gama de electrocasnice complet  
integrate cu congelatoare noi. Acestea vor fi disponibile 
pentru toate seriile noastre de aparate: Pure, Plus, Prime şi 
Peak. Suntem siguri că vă vom oferi încă câteva argumente 
de vânzare pentru marca noastră care vă vor impresiona 
clienţii.

Seria Prime 

Cu seria Prime, lucrurile devin mai 
elegante. Materialul şi designul său sunt 
absolut inconfundabile, cu displayul Touch 
& Swipe, ghidajele integrate ale sertarelor 
şi soluţiile de iluminare specială 

Seria Peak 

Seria Peak este seria noastră premium. 
Aici se combină tot ce este mai bun cu 
ceva şi mai bun. Nu există compromisuri. 
Tehnologia inovatoare Liebherr se 
întâlneşte cu un design excepţional de 
înaltă calitate şi un confort de o clasă 
superioară. Aparatele din această serie 
sunt pentru cei care vor să aibă totul. 

Seria Plus 

Seria Plus se bazează pe seria Pure şi are 
multe câteva detalii suplimentare impresi-
onante. Mai presus de toate, Plus aduce un 
plus de confort. Aparatele Liebherr nu 
numai că au o performanţă de refrigerare 
şi congelare de primă clasă. De asemenea, 
acestea sunt puţin mai inteligente şi ajută 
la simplificarea multor sarcini. 

Seria Pure  

Seria Pure este clasa noastră de start. 
Simplu, clar şi perfect echipat pentru a 
acoperi toate cerinţele de bază. Aparatele 
din seria Pure sunt echipate cu elementele 
esenţiale. Dar la cel mai înalt nivel absolut 
de calitate Liebherr.

Sertare  
pe şine telescopice IceTower

Display Touch & Swipe Iluminare

Mecanism amortizare  
a închiderii SoftSystemTavă congelator

Conectivitate Display tactil
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CongelatoareSeria



Echipările enumerate anterior pot varia în funcţie de model. Puteţi găsi detaliile exacte în descrierea modelului.

Congelatoare

---

  Seria Pure    Seria Prime   Seria Plus   Seria Peak 

 Seria Pure  Seria Plus  Seria Prime  Seria Peak 

Tehnologia de asigurare  
a prospeţimii

SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Confort şi flexibilitate Mecanism amortizare  
a închiderii SoftSystem

Mecanism amortizare  
a închiderii SoftSystem

Mecanism amortizare  
a închiderii SoftSystem

Sertare ghidate 
pe panouri de sticlă 
(adâncime: 72, 88)

Sertare ghidate 
pe panouri de sticlă 
(adâncime: 72, 88)

Sertare ghidate 
pe panouri de sticlă 
(adâncime: 88)

Ghidaje integrate  
pentru sertare
(adâncime: 178)

Ghidaje integrate  
pentru sertare
(adâncime: 178)

Ghidaje integrate  
pentru sertare 
(adâncime: 122, 140)

Sertare ghidate 
pe şine telescopice

Tăviță pentru cuburi de gheaţă Tăviță pentru cuburi de gheaţă 
cu capac

Tăviță pentru cuburi de gheaţă 
cu capac

Tavă congelator Tavă congelator Tavă congelator

2 acumulatori frigorifici 2 acumulatori frigorifici

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

AutoDoor

Design Iluminare interior Iluminare interior

Iluminare IceMaker

Display tactil Display tactil Display Touch & Swipe Display Touch & Swipe

Conectivitate
(SmartDeviceBox)

cu posibilitate de
postechipare

cu posibilitate de
postechipare

cu posibilitate de
postechipare

cu posibilitate de  
postechipare sau integrată 
(modelele cu „i”)

Gheaţă IceTower
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Seria Seria



Sertare pe şine telescopice
Deschiderea şi închiderea plăcută şi uşoară - chiar şi atunci când este 
complet încărcat - asigură accesul perfect la toate produsele alimentare.

Display Touch & Swipe
Apăsarea butoanelor este de domeniul trecutului. Displayul Touch & Swipe 
face ca utilizarea să fie foarte simplă şi intuitivă. 

Mecanism amortizare a închiderii SoftSystem 
Închiderea deosebit de silenţioasă şi moale a uşii este integrată în 
toate modelele, începând cu seria Plus.

Iluminare
Sistemul special de iluminare transformă congelatoarele noastre în adevărate 
atracţii pentru privire. De asemenea, este mai uşor să găsiţi ceea ce căutaţi.

Tavă congelator
Fructele, legumele şi alte alimente sensibile pot fi congelate individual aici 
pentru a fi porţionate cu uşurinţă. 

Detalii care nu 
te vor lăsa rece.
---

Miracolul nostru pentru  
economisire a spaţiului. 
---

Acesta combină două opţiuni de depozitare de mari 
dimensiuni: IceMaker automat pentru până la 5,7 kg de 
cuburi de gheaţă şi un alt compartiment spaţios - suficient 
de mare pentru a depozita în poziţie verticală câteva  
pizza de dimensiuni mari. Şi pentru ca clientul să poată 
găsi totul, în ciuda dimensiunilor mari, am dotat IceTower  
cu iluminare suplimentară.

Gestionarea produselor şi organizarea  
în congelatoarele noastre este foarte  
convenabilă. Sertarele sunt uşor accesibile, 
se închid silenţios şi sunt bine iluminate. 
Acest lucru înseamnă că este şi mai uşor 
să găsiţi produsele din congelator. 

Ice
Tower

Turnul de gheaţă IceTower extensibil  
stabileşte noi standarde. 
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CongelatoareConfort şi flexibilitate



Întotdeauna conectat.
---

Aflaţi cum răcirea digitală simplifică  
viaţa de zi cu zi:  

home.liebherr.com/getsmart

Puteţi descărca aplicaţia SmartDevice de aici:

WIP

O sarcină mai  
puţin.
---

Toate noile noastre aparate electro-
casnice complet integrate sunt deja 
conectate în reţea din fabrică sau pot 
fi conectate ulterior la WiFi prin  
intermediul unui SmartDeviceBox.

Astfel, clienţii dvs. vor beneficia de numeroasele posibilităţi 
ale aplicaţiei noastre SmartDevice şi de conectarea tuturor 
frigiderelor sau congelatoarelor la un mediu casnic inteligent. 

Mesajele importante de stare, de exemplu cu privire la o uşă 
de frigider deschisă, sunt trimise direct pe smartphone prin 
intermediul alarmei. În plus, aplicaţia noastră SmartDevice 
are mult mai multe de oferit: de la gestionarea clară a tuturor 
aparatelor electrocasnice până la controlul uşor de la distanţă. 
De exemplu, funcţia SuperCool sau SuperFrost poate fi activată 
direct din supermarket. 

Pe scurt, electrocasnicele noastre pregătesc oamenii pentru 
viitor.

Funcţia AutoDoor completează perfect 
bucătăria fără mâner, deoarece electro-
casnicele Liebherr se deschid şi se închid 
automat ca răspuns la un ciocănit, prin 
intermediul aplicaţiei SmartDevice sau 
prin comandă vocală. Acest lucru înseamnă 
că mânerul şi partea din faţă a aparatului 
rămân curate chiar şi atunci când aveţi 
mâinile puţin lipicioase. 

Auto
Door

SIFNAe 5188

Frigider

Modele cu AutoDoor   Seria Peak:

Congelator

IRBAd 5171 178
↑
  
↓

IRBAd 5190 178
↑
  
↓

IRDAd 4170 122
↑
  
↓

178
↑
  
↓

Combinaţie alăturată

178
↑
  
↓

IXRFA 5175:
SIFNAe 5188 | IRBAd 5190 

Primele frigidere şi congelatoare din lume care se deschid şi se 
închid în mod complet automat. Puteţi selecta individual unghiul 
de deschidere şi durata până la închidere. Şi, dacă este necesar, 
puteţi să o deschideţi şi să o închideţi la fel de uşor cu mâna sau 
cu ajutorul smartphone-ului.

Disponibil din trimestrul al 3-lea al anului 2022

Deschidere şi închidere prin ciocănire

Deschidere şi închidere prin intermediul smartphone-ului
(Necesită aplicaţia SmartDevice. Disponibilitatea poate diferi în funcţie de ţară).

Deschidere şi închidere prin comandă vocală 
(Necesită aplicaţia SmartDevice şi Amazon Alexa sau Google Assistant. 

Disponibilitatea poate diferi în funcţie de ţară).
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AutoDoor Conectivitate



–2 °C 0 °C–2 °C

0 °C–2 °C

Pentru ca peştele şi fructele de mare să fie 
la fel de proaspete ca atunci când vă aflaţi 
într-o vacanţă pe coasta mediteraneană, 
trebuie să găsiţi un vânzător de peşte foarte 
bun acasă. De asemenea, aveţi nevoie  
de un compartiment de răcire care să le 
păstreze prospeţimea, cum ar fi sertarul 
nostru Fish & Seafood. Peştele şi fructele 
de mare sunt depozitate aici la –2 °C.  
Condiții perfecte pentru a păstra prospeţimea 
pentru mult mai mult timp. 

Ca peştele proaspăt  
de la piaţă. Sertar  
Fish & Seafood.
---

+ 5 zile

+ 3 zile

+ 3 zile

+ 3 zile

+ 3 zile
+ 14 zile

+ 5 zile

Specificaţiile în zile se referă la comparaţiile cu compartimentul frigorific normal.

Fish &
Seafood

0 °C

Utilizare flexibilă

Sertarul de –2 °C poate fi folosit în trei moduri,  
în funcţie de nevoile de depozitare şi, astfel, 
poate fi utilizată şi pentru depozitarea cărnii  
şi a produselor lactate la o temperatură puţin 
peste 0 °C. 

O a patra opţiune este de a folosi complet sigur 
pentru produsele lactate şi carne.
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Sertar Fish & SeafoodSertar Fish & Seafood



Duo perfect:   
refrigerare şi congelare.
---

Credem că singurul lucru mai bun decât  
un aparat electrocasnic Liebherr sunt 
două aparate Liebherr - de exemplu, unul 
pentru refrigerare şi unul pentru congelare. 
Soluţiile noastre alăturate înseamnă că 
acestea se potrivesc perfect una lângă 
cealaltă, chiar şi ca o combinaţie complet  
integrată.

IRBd 5170

IXRF 5185    
SIFNe 5188   Seria Peak | IRBd 5170   Seria Peak 
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Concept Side-by-Side



IXRFW 5170  
SIFNei 5188   Seria Peak | EWTdf 3553 | IRBPdi 5170   Seria Peak IRBPdi 5170

Un trio sau un cvartet?
---
Există posibilităţi infinite de a combina frigiderele şi  
congelatoarele noastre - în funcţie de spaţiu şi de cerinţe.

178
↑
  
↓

122
↑
  
↓

88
↑
  
↓

IXRFW 5150   Seria Prime

IXRF 4155   Seria Prime IXRFWB 3960   Seria Prime
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Concept Side-by-Side



SIFNEl 5188   Seria Peak EWTdf 3553 IRBdi 5180   Seria Peak 

Un ajutor pentru oricine 
care are dificultăţi  
în a se decide.
---

Combinaţie de 2 aparate electrocasnice, compusă din:Combinaţie de 3 aparate electrocasnice, compusă din:

IRBd 4550   Seria PrimeSIFNd 4556   Seria Prime

Ice
Tower

178
↑
  
↓

140
↑
  
↓

Side 
by
Side

Side 
by
Side

Soluţiile noastre alăturate Side-by-Side 
înseamnă că posibilităţile de combinare 
a frigiderelor noastre sunt aproape 
infinite. Pentru toţi cei care sunt 
aproape copleşiţi de o gamă atât de 
largă de oferte şi pentru a vă uşura 
planificarea, am compilat un fel de 
„Best-of” din toate combinaţiile  
posibile de alăturare.

Aceste situaţii prezintă două configurări posibile.  
Puteţi găsi gama completă începând de la pagina 52.
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Spaţiu pentru un câmp 
întreg: BioFresh full.
---

În special în timpul recoltării, clientul  
poate avea nevoie să depoziteze o  
mulţime de fructe şi legume în acelaşi 
timp. Frigiderul nostru BioFresh cu spaţiu 
complet este ideal pentru acest lucru.

De asemenea, este încadrat în cea mai 
înaltă clasă de eficienţă, A.

SIBa 3950    Seria Prime

30 31

Frigider full BioFresh Frigider full BioFresh



EWTdf 1653 | IRd 3950   Seria Prime

IFNd 3954   Seria Prime | SIBa 3950   Seria Prime

IXRFWB 3950     

IRd 3950

Concept Side-by-Side
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Concept Side-by-Side

Prospeţimea este stivuibilă.
---
Chiar dacă la prima vedere nu pare aşa, 
frigiderele noastre sunt extrem de flexibile. 
Conceptul Side-by-Side le permite să fie 
combinate liber între ele şi suprapuse. Un  
frigider, un congelator, o vitrină pentru 
vinuri sau un full BioFresh pot fi combinate 
între ele pentru a crea un centru de  
prospeţime complet personalizat, format  
din mai multe elemente individuale şi  
zone de răcire. Acest lucru le oferă  
designerilor de bucătării toată libertatea 
de care au nevoie. Iar clienţii dvs. au  
toate aparatele într-un singur loc convenabil. 



   

+ 3   
zile

+ 10   
zile

+ 11   
zile

+ 40   
zile

+ 48  
zile 

+ 8  
zile

Pentru o imagine de ansamblu  
clară. Chiar înainte de a  
deschide frigiderul.

---

Ce aparat electrocasnic este potrivit pentru mine?
O întrebare a clienţilor la care nu este întotdeauna 
simplu de răspuns. De aceea, am simplificat şi mai 
mult orientarea pentru dvs. şi pentru clienţii dvs.  
şi am împărţit gama noastră în patru serii clare şi 
logice. De asemenea, astfel este mai uşor să vă in-
spiraţi clienţii să aleagă o serie mai bine echipată.

EasyFresh Conectivitate

BioFresh cu HydroBreeze InfinitySpring

LightTower Touch & Swipe

Mecanism amortizare  
a închiderii SoftSystemBioFresh

Seria Prime 

Cu seria Prime, lucrurile devin mai 
elegante. Lasă o amprentă inconfundabilă 
în ceea ce priveşte designul şi materialul. 
Mai presus de toate, în interiorul electro-
casnicelor sunt folosite materiale de 
calitate superioară, cum ar fi oţelul 
inoxidabil. Dar şi soluţiile speciale de 
iluminat fac ca aparatele din această serie 
să fie deosebit de atrăgătoare.

Seria Peak 

Seria Peak este seria noastră de top.  
Aici se combină tot ce este mai bun cu 
ceva şi mai bun. Nu există compromisuri. 
Tehnologia inovatoare Liebherr se 
întâlneşte cu un design excepţional de 
înaltă calitate şi un confort de o clasă 
superioară. Frigiderele din această serie 
sunt pentru cei care vor să aibă totul. 

Seria Plus 

Seria Plus se bazează pe seria Pure şi 
are detalii suplimentare impresionante. 
Mai presus de toate, Plus aduce un plus 
de confort. Aparatele electrocasnice nu 
numai că oferă refrigerare şi congelare 
de primă clasă, dar sunt şi cu puţin mai 
inteligente. Acestea ajută la simplifica-
rea utilizării. 

Seria Pure  

Seria Pure este clasa noastră de bază. 
Simplu, clar şi perfect echipat pentru toate 
cerinţele de bază. Aparatele din seria Pure 
sunt echipate cu elementele esenţiale. Dar 
la cel mai înalt nivel absolut de calitate 
Liebherr.
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Combinaţii  
frigider-congelator

---

  Seria Pure    Seria Prime   Seria Plus   Seria Peak 

Seria

Caracteristicile standard menţionate mai sus pot varia în funcţie de model. Puteţi găsi detaliile exacte în descrierea modelului.

 Seria Pure  Seria Plus  Seria Prime  Seria Peak 

Tehnologia de asigurare a pros-
peţimii

EasyFresh EasyFresh EasyFresh
pe şine telescopice

EasyFresh
pe şine telescopice

BioFresh 
pe şine telescopice

BioFresh 
cu SoftTelescopic

BioFresh Professional  
cu SoftTelescopic

HydroBreeze

Sertar Fish & Seafood   nou  

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Filtru FreshAir Filtru FreshAir Filtru FreshAir Filtru FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost
pe şine telescopice

Confort şi flexibilitate Raft de sticlă divizibil Raft de sticlă divizibil Raft de sticlă divizibil

Mecanism amortizare  
a închiderii SoftSystem

Mecanism amortizare  
a închiderii SoftSystem

Mecanism amortizare  
a închiderii SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Recipient pentru unt Recipient pentru unt

Tavă pentru ouă Tavă pentru ouă Tavă reglabilă pentru ouă Tavă reglabilă pentru ouă

Raft pentru sticle Raft pentru sticle Raft pentru sticle

Tăviță pentru cuburi de gheaţă Tăviță pentru cuburi de gheaţă 
cu capac

Tăviță pentru cuburi de gheaţă 
cu capac

FlexSystem

Tavă congelator

Design Plafon iluminat  
în compartimentul frigiderului

Plafon iluminat  
în compartimentul frigiderului

LightTower LightTower

Iluminat BioFresh Iluminat BioFresh

Iluminat în compartimentul 
congelatorului

Iluminat în compartimentul 
congelatorului

Iluminat IceMaker

Ventilator iluminat

Perete posterior SmartSteel Perete posterior SmartSteel

Interior uşă SmartSteel

Sticlă transparentă Sticlă transparentă Sticlă cu suprafaţă satinată Sticlă cu suprafaţă satinată

Interior din sticlă şi oţel Interior din sticlă şi oţel

Display tactil Display tactil Display Touch & Swipe Display Touch & Swipe

Conectivitate
(SmartDeviceBox)

Cu posibilitate de  
postechipare

Cu posibilitate de  
postechipare sau integrată
(modelele cu „i”)

Cu posibilitate de  
postechipare sau integrată
(modelele cu „i”)

Cu posibilitate de  
postechipare sau integrată
(modelele cu „i”)

Gheaţă şi apă IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring
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Frigidere

---

  Seria Pure    Seria Prime   Seria Plus   Seria Peak 

 Seria Pure  Seria Plus  Seria Prime  Seria Peak 

Tehnologia de asigurare a pros-
peţimii

EasyFresh EasyFresh EasyFresh
pe şine telescopice

BioFresh 
pe şine telescopice

BioFresh 
cu SoftTelescopic

BioFresh Professional  
cu SoftTelescopic

HydroBreeze

Sertar Fish & Seafood  
  nou 

 
(adâncime: 178) 

Filtru FreshAir Filtru FreshAir Filtru FreshAir Filtru FreshAir

Confort şi flexibilitate Raft de sticlă divizibil Raft de sticlă divizibil Raft de sticlă divizibil

Mecanism amortizare  
a închiderii SoftSystem

Mecanism amortizare  
a închiderii SoftSystem

Mecanism amortizare  
a închiderii SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Recipient pentru unt Recipient pentru unt

Tavă pentru ouă Tavă pentru ouă Tavă reglabilă pentru ouă Tavă reglabilă pentru ouă

Raft pentru sticle Raft pentru sticle Raft pentru sticle

Tăviță pentru cuburi de gheaţă Tăviță pentru cuburi de gheaţă 
cu capac

Tăviță pentru cuburi de gheaţă 
cu capac

FlexSystem

AutoDoor   nou 

Sertare OpenStage

Design Iluminare superioară sau 
laterală în compartimentului 
frigiderului

Iluminare superioară sau 
laterală în compartimentului 
frigiderului

LightTower LightTower

Iluminat BioFresh Iluminat BioFresh

Ventilator iluminat

Perete posterior SmartSteel Perete posterior SmartSteel

Interior uşă SmartSteel

Sticlă transparentă Sticlă transparentă Sticlă cu suprafaţă satinată Sticlă cu suprafaţă satinată

Interior din sticlă şi oţel Interior din sticlă şi oţel

Display tactil Display tactil Display Touch & Swipe Display Touch & Swipe

Conectivitate
(SmartDeviceBox)

Cu posibilitate de  
postechipare

Cu posibilitate de  
postechipare sau integrată
(modelele cu „i”)

Cu posibilitate de  
postechipare sau integrată
(modelele cu „i”)

Cu posibilitate de  
postechipare sau integrată
(modelele cu „i”)

Apa InfinitySpring

Seria

Caracteristicile standard menţionate mai sus pot varia în funcţie de model. Puteţi găsi detaliile exacte în descrierea modelului.
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  Seria Peak

 Seria Prime 

 Seria Plus

 Seria Pure 

            

  

FrigidereCombinaţii frigider-congelator
Uşă lângă uşă

BioFresh Profesional  

HydroBreeze/Fish & Seafood IRBd 5181

HydroBreeze IRBAd 5190 IRBd 4571 IRBAd 4170

IRBci 5170 IRBd 4570 IRBd 4171

IRBb 4170 

IRBAd 5171

IRBdi 5171

IRBdi 5180

BioFresh

OpenStage IRBPdi 5170

IRBdi 5151 IRBe 4851 IRBd 4551 IRBd 4151 SIBa 3950

IRBd 4550 IRBd 4150 IRBd 4050 

IRBdi 5150

IRBe 5121 IRBd 4521 IRBd 4121

IRBe 5120 IRBd 4520 IRBd 4120 IRBd 4020 

EasyFresh IRd 4151 IRc 3950

IRd 4150 IRd 3951

IRd 3950

IRe 4021

IRe 4020 IRe 3921 

IRe 3920

IRf 3901

IRf 3900

Extragere raft pentru sticle IRDe 5121

IRDe 5120

Compartiment pivniţă/BioFresh IRCBf 5121

Compartiment pivniţă/EasyFresh IRCf 5121

Glisor de uşă

EasyFresh IRSf 3901 

IRSe 4100 IRSf 3900 

Panel ready

EasyFresh DRe 4101 DRf 3901 

DRf 3900 

Uşă lângă uşă

BioFresh Profesional

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

ICNd 5123

SmartFrost ICd 5123

Glisor de uşă

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122
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  Seria Peak

 Seria Prime 

 Seria Plus

 Seria Pure 

    

  

      

Congelator | Dulap pentru vinuri | Frigider

BioFresh Profesional
NoFrost | Vin | HydroBreeze IXRFW 4170

SIFNd 4155 EWTdf 2353 IRBb 4170

IXRFW 4173

SIFNd 4155 EWTgb 2383 IRBb 4170

IXRFW 4176

SIFNd 4155 EWTgw 2383 IRBb 4170

    

Alăturat/uşă lângă uşă
Congelator | Frigider

BioFresh
NoFrost | BioFresh IXRF 4555

SIFNd 4556 IRBd 4550

  
    

   

Congelatoare
Uşă lângă uşă

NoFrost/IceTower SIFNAe 5188

SIFNei 5188 

NoFrost SIFNe 5178

SIFNd 4556 SIFNd 4155 IFNd 3954 IFNc 3553

IFNe 3924

IFNe 3503

SmartFrost IFe 3904

Glisor de uşă

NoFrost SIFNSf 5128

SmartFrost IFSe 3904

      

Alăturat/uşă lângă uşă
Congelator | Dulap pentru vinuri | Frigider

BioFresh Profesional
NoFrost | Vin | HydroBreeze
IceTower | | InfinitySpring

IXRFW 5180

SIFNei 5188 EWTdf 3553 IRBdi 5180

IXRFW 5183

SIFNei 5188 EWTgb 3583 IRBdi 5180

IXRFW 5186

SIFNei 5188 EWTgw 3583 IRBdi 5180

BioFresh
NoFrost | Vin | OpenStage
IceTower | | BioFresh

IXRFW 5170

SIFNei 5188 EWTdf 3553 IRBPdi 5170

IXRFW 5173

SIFNei 5188 EWTgb 3583 IRBPdi 5170

IXRFW 5176

SIFNei 5188 EWTgw 3583 IRBPdi 5170

NoFrost | Vin | BioFresh
IXRFW 5150

SIFNe 5178 EWTdf 3553 IRBd 5150

IXRFW 5153

SIFNe 5178 EWTgb 3583 IRBd 5150

IXRFW 5156

SIFNe 5178 EWTgw 3583 IRBd 5150

Congelator | Frigider

BioFresh Profesional
NoFrost | HydroBreeze
IceTower | Fish & Seafood

IXRF 5185 

SIFNe 5188 IRBd 5170

NoFrost | HydroBreeze
IceTower  | InfinitySpring 
AutoDoor  | AutoDoor

IXRFA 5175

SIFNAe 5188 IRBAd 5190

BioFresh
NoFrost | OpenStage
IceTower | BioFresh

IXRF 5175

SIFNei 5188 IRBPdi 5170

NoFrost | BioFresh IXRF 5155

SIFNe 5178 IRBd 5150

EasyFresh
NoFrost | EasyFresh
 

IXRF 5100

SIFNf 5108 IRe 5100

Combinaţie | Combinaţie

BioFresh
BioFresh | EasyFresh
NoFrost | NoFrost 
IceMaker 

IXCC 5165

SICBN 5163 SICN 5153

BioFresh | EasyFresh
NoFrost | NoFrost IXCC 5155

SICBN 5153 SICN 5153

    

Congelator | Frigider

BioFresh
NoFrost | BioFresh IXRF 4155

SIFNd 4155 IRBd 4150

 

Frigider 
Congelator 

EasyFresh
EasyFresh

NoFrost

IXRF 5600

IRe 4100

IFNe 3503

Alăturat/uşă lângă uşă

    

    

Vin | Frigider 
Congelator | Spaţiu complet BioFresh

BioFresh
IXRFWB 3950Vin | EasyFresh

NoFrost | BioFresh EWTdf 1653 IRd 3950

IFNd 3954 SIBa 3950

IXRFWB 3953

EWTgb 1683 IRd 3950

IFNd 3954 SIBa 3950

IXRFWB 3956

EWTgw 1683 IRd 3950

IFNd 3954 SIBa 3950

nou
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SIFNei 5188   Sseria Peak | EWTdf 3553 | IRBdi 5180   Seria Peak

IXRFW 5180     
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