
Охлаждане и замразяване

Иновации  
уреди за 
вграждане
Открийте акцентите на новите ни 
уреди за вграждане за 2022 г.



IXRF 5185    
SIFNe 5188   серия Peak 

IRBd 5190   серия Peak 



Liebherr е синоним на свежест. Отново подчертаваме това чрез  
нашите уреди за вграждане за 2022 г. Нашите хладилни отделения  
за свежест правят възможно да изглежда така, че времето е спряло.  
Това означава, че: качеството на хранителните продукти и всички  
витамини се запазват изцяло за по-дълго време. Всичко е толкова  
автентично и свежо на вкус, колкото при първоначалното му поставяне  
в уреда.
 
С мигновен ефект, в допълнение към нашите хладилници, фризерите  
ни също ще бъдат оборудвани с най-новата технология за свежест.  
Клиентите ви вече ще имат възможността да комбинират пълната гама  
от уредите ни за вграждане за 2022 г. според техните изисквания. Това 
означава още по-голяма степен на индивидуализация  
в дизайна на кухнята.
 
Можете да намерите други иновации, като например хладилното  
отделение Fish & Seafood или новата функция AutoDoor на следващите 
страници. Надяваме се, че има с какво да впечатлим не само вас, но  
и вашите клиенти. 

Дълготрайна свежест. 

---



Вкус, който издържа теста 
на времето: свежестта е 
въпрос на технология.
---
Ние знаем, че вашите клиенти ценят най- 
високото качество и свежест, когато става 
въпрос за избор на хранителни стоки. 

Свежест

SIBa 3950   серия Prime

Те отделят време, докато пазаруват, помирисват билките и  
проверяват дали авокадото, което се продава, е узряло. Или  
дори отглеждат собствена храна в градини или оранжерии и, 
инвестират време и енергия, за да гарантират, че марулята, 
ягодите и броколите достигат до чинията възможно най-пресни. 
Ние разбираме тази отдаденост и затова виждаме нашата задача 
да запазим тази свежест. Нашите уреди правят това възможно – 
благодарение на перфектната комбинация от интегрирани техно-
логии за свежест.
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Свежест



 

Удобство за всеки.

Новите ни уреди за вграждане се предлагат в различни  
серии: Pure, Plus, Prime и Peak. Но независимо коя сте  
избрали, всеки отделен Liebherr се предлага с безкомпромисното 
качество на Liebherr. Това е така, защото дори в серията Pure  
всеки уред се предлага с широк набор от функции. Например  
автоматично размразяване NoFrost или DuoCooling, която  
функция гарантира, че няма обмен на въздух между хладилното 
и фризерното отделение благодарение на две отделни хладилни 
вериги. Съхранените хранителни стоки не изсъхват и не се  
пренасят миризми.

Създадено, за да е дълготрайно.

Можете да изпитате нашите стандарти за качество в най-дребните 
детайли. Например една панта за врата да бъде одобрена от нас,  
тя трябва да премине през поне 100 000 цикъла на отваряне.  
Това съответства на период на използване над 15 години. Ние 
също така тестваме всички други функционални части, за  
да гарантираме, че може да издържат също толкова дълго.  
Освен това обръщаме специално внимание на устойчивостта  
при производството на нашите уреди. Ние работим 100% без  
CFC и гарантираме, че всяка излишна пластмаса, която се  
появява в производството, се използва повторно и само с  
материали, които може да бъдат рециклирани, когато уредът  
достигне края на срока си на експлоатация. В крайна сметка  
искаме да запазим нашата планета възможно най-дълго, а не 
само нашите уреди.

Това не са само думи. Ние даваме гаранции. 

По време на производството ние проверяваме всички компоненти 
на хладилниците ни с голямо внимание и ги тестваме много 
по-стриктно, отколкото изисква законът – и правим това за после-
ден път малко преди да бъдат опаковани. Едва тогава нашите 
уреди може да се „отпуснат“ малко. Всички наши производстве-
ни обекти са сертифицирани в съответствие с международните 
стандарти за качество ISO 9001 и за управление по отношение 
на околната среда ISO 14001. Следователно нищо не би могло да 
бъде по-лесно за нас от това да гарантираме за поне две години, 
че продуктите ни нямат дефекти в материала и производството и 
са особено лесни за монтаж.

И накрая, но не на последно място, нашият подарък за вас: 
нашата 10-годишна гаранция за компресора е безплатна, ако се 
регистрирате в рамките на първата година.

Едно нещо е сигурно във всеки случай: вашите клиенти ще могат 
да ползват своя Liebherr много дълго време.

Ние произвеждаме висококачествени хладилници и, фризери 
и ги продаваме по целия свят от 1954 г насам. По същество ние 
все още сме семейна компания с корени в Германия. Тук ние 
продължаваме да развиваме всички наши продукти, както преди. 
Германски инженеринг – от лоялност към нашия основател и със 
знанията, натрупани от поколения инженери.

Ние даваме приоритет на безкомпро-
мисно качество – чак до най-малката 
съставна част – от самото начало. 

SIFNe(i) 5188      серия Peak

Дори и най-малкият  
детайл заслужава 
най-голямо внимание. 
---
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Качество



 Консумация на енергия

Нашите нови уреди за вграждане заемат челните  
места в класацията за ефективност, при уреди дори в 
най-добрите категории B и A. Това означава, че запазвате 
ценните ресурси на нашата околна среда и също така 
спестявате пари благодарение на по-ниските разходи за 
електроенергия.

 Обем на охлаждане

Разполагаме с перфектния уред за всякакъв брой членове 
на семейството, начин на живот и височина на нишата. 
Ние се уверяваме, че не губим нито един литър капацитет 
в изключително големите чекмеджета – до най-малкия 
детайл, например с решенията за осветление, които са 
вградени в корпуса, за да се спести място.

 Ниво на шума

Границите между кухнята и всекидневната стават все 
по-размити в съвременните домакинства. Това акцентира 
върху важността на особено тихите хладилници.  
Нашата нова гама уреди за вграждане предлага богат  
избор от изключително тихи уреди. Някои уреди дори  
постигат изключително тихо ниво на шум от 29 dB. 

 Ефективност на охлаждането

Интелигентната сензорна технология постоянно адаптира 
ефективността на охлаждането спрямо текущата употреба – 
нашите уреди за вграждане са много енергийно ефективни 
и икономични при ежедневна употреба. В същото време 
те притежават и много резервна мощност, например за 
охлаждане или замразяване на голямо количество храни-
телни стоки след седмичното пазаруване.

Перфектно балансирани:  
силен цялостен пакет.
---

IRBdi 5171   серия Peak 

Нашите хладилници са наистина универ-
сални. Освен ниска консумация на енергия, 
те имат и впечатляващо ниски нива на 
шум, голямо пространство за хранителни 
стоки, дълъг срок на експлоатация и  
достатъчно мощност в резерв, когато 
наистина има значение. Ние отчитаме 
много фактори по време на етапа на  
разработка и можем да предложим  
перфектно балансиран уред. Или казано 
по друг начин: всички добри неща се 
предлагат по четири. 
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Ефективност в балансаЕфективност в баланса



Непреходни във времето 
и елегантни: 
дизайн за всяка кухня.
---

Нашите уреди за вграждане не само 
впечатляват клиентите ви, но  
и привличат вниманието на журито  
в конкурси за дизайн.

Скрит зад кухненските панели, Liebherr остава неоткриваем  
на пръв поглед и позволява на дизайна на кухнята да заеме  
централно място. Но след като бъде отворен, става ясно, че  
зад вратата се крие нещо много специално.

IRBPd(i) 5170   серия Peak
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Дизайн Дизайн
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Под нулата.  
По-добри от стандартните:  
нашите нови фризери.

---

Добри новини за замразените продукти – и за вас. През 
2022 г. разширяваме нашата гама от уреди за вграждане 
с чисто нови фризери. Те ще бъдат налични за всички 
наши серии уреди: Pure, Plus, Prime и Peak.  
Сигурни сме, че ще ви предоставим още няколко  
аргумента за продажби за нашата марка, които ще  
впечатлят клиентите ви.

Серия Prime 

Благодарение на серията Prime нещата 
стават още по по-елегантни. Материалите 
и дизайнът на серията са безпогрешни 
благодарение на дисплея Touch & Swipe, 
вградени водачи за чекмеджета и 
специални решения за осветление. 

Серия Peak 

Серията Peak е нашата първокласна 
серия. В нея най-доброто се комбинира  
с най-доброто, без компромиси.  
Иновативната технология на Liebherr се 
съчетава с изключителен дизайн от 
висок клас и удобство. Уредите от тази 
серия са за тези, които искат да имат 
всичко. 

Серия Plus

Серията Plus се основава на нашата 
серия Pure и има много впечатляващи 
допълнителни детайли. Преди всичко 
Plus означава допълнителен комфорт. 
Уредите имат не само първокласна 
ефективност на охлаждане и замразяване. 
Те също така са по-интелигентни и 
помагат за улесняването на много 
задачи. 

Серия Pure 

Серията Pure е стартовият ни клас. 
Изчистени и перфектно оборудвани, за 
да покрият всички основни изисквания. 
Уредите от серията Pure са оборудвани с 
най-необходимото. Но са с абсолютно 
най-високо ниво на качество на Liebherr.

Чекмеджета на телескопични релси 
IceTower

Дисплей Touch & Swipe Осветление

Механизъм за плавно затваряне 
SoftSystemТавичка за фризер

Свързване Сензорен дисплей
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ФризериСерии



Серийното оборудване, описано по-горе, може да варира в зависимост от модела. Можете да намерите точните подробности в описанието на модела.

Фризери

---

  Серия Pure   Серия Prime   Серия Plus   Серия Peak 

 Серия Pure  Серия Plus  Серия Prime  Серия Peak

Технология за свежест SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Удобство и практичност Механизъм за плавно  
затваряне SoftSystem

Механизъм за плавно  
затваряне SoftSystem

Механизъм за плавно  
затваряне SoftSystem

Чекмеджета, водени по  
стъклена основа 
(вдлъбнатина: 72, 88)

Чекмеджета, водени по  
стъклена основа 
(вдлъбнатина: 72, 88)

Чекмеджета, водени по 
стъклена основа 
(вдлъбнатина: 88)

Вградени водачи за  
чекмеджета
(вдлъбнатина: 178)

Вградени водачи за  
чекмеджета
(вдлъбнатина: 178)

Вградени водачи за  
чекмеджета 
(вдлъбнатина: 122, 140)

Чекмеджета, водени 
върху телескопични релси

Форма за кубчета лед Форма за кубчета лед с 
капак

Форма за кубчета лед с 
капак

Тавичка за фризер Тавичка за фризер Тавичка за фризер

2 хладилни акумулатора 2 хладилни акумулатора

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

AutoDoor

Дизайн Осветление Осветление 

Осветление на IceMaker

Сензорен дисплей Сензорен дисплей Дисплей Touch & Swipe Дисплей Touch & Swipe

Свързване
(SmartDeviceBox)

може да се преоборудва може да се преоборудва може да се преоборудва Може да се преоборудва или 
фабричен (модели „i“)

Лед IceTower
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Чекмеджета на телескопични релси
Приятно лесното отваряне и затваряне – дори при пълно зареждане – 
гарантира, че всички хранителни стоки са напълно достъпни.

Дисплей Touch & Swipe
Натискането на бутони е отживелица. Дисплеят Touch & Swipe прави 
експлоатацията много проста и интуитивна. 

Механизъм за плавно затваряне SoftSystem
Особено тихото и плавно затваряне на вратата е интегрирано във 
всички модели над серия Plus.

Осветление
Специалното решение за осветление насочва вниманието към нашите фризери.  
А да намерите това, което търсите, също става по-лесно.

Тавичка за фризер
Плодове, билки и други лесно развалящи се храни може да бъдат 
индивидуално замразени тук за лесно разделяне на порции. 

Детайли, които ще ви 
впечатлят.
---

Нашето ново спестяващо 
място чудо. 
---

Съчетава две големи опции за съхранение: автоматич-
ният IceMaker за до 5,7 кг кубчета лед и друго простор-
но отделение – достатъчно голямо, за да съхранява 
няколко фамилни пици в изправено положение. И за 
да може клиентът да намери всичко въпреки големите 
размери, ние сме оборудвали IceTower и с допълни-
телно осветление.

Боравенето и организацията в нашите 
фризери са много удобни. Чекмеджетата 
са лесно достъпни, затварят се тихо и са 
добре осветени. Това означава, че е още 
по-лесно да намерите замразени продукти. 

Ice
Tower

IceTower е с издърпване и поставя  
нови стандарти. 
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ФризериКомфорт и гъвкавост



Винаги свързани.
---

Разберете как дигитално свързаното охлаж-
дане опростява ежедневието:  

home.liebherr.com/getsmart

Можете да изтеглите приложението SmartDevice тук:

WIP

Една задача по-малко за вас.
---

Всички наши нови уреди за вгражда-
не са или вече свързани в мрежа 
фабрично, или може впоследствие 
да бъдат свързани с Wi-Fi чрез 
SmartDeviceBox.

По този начин вашите клиенти ще се възползват от 
многото възможности на приложението ни SmartDevice 
и от свързването на всички хладилници или фризери със 
съществуваща интелигентна домашна среда. 

Важни съобщения за състоянието, например за отворена 
врата на хладилника, се изпращат директно на смартфона 
чрез алармата на вратата. Освен това нашето приложение 
SmartDevice може да предложи много повече: от ясно 
управление на всички уреди до лесно дистанционно  
управление. Функцията SuperCool или SuperFrost  
например може да се активира директно от супермаркета. 

Накратко нашите уреди подготвят хората за утре, още 
днес.

Нашата функция AutoDoor придава  
перфектно завършен вид на кухнята  
с решения без дръжки, тъй като уредите 
на Liebherr се отварят и затварят автома-
тично в отговор на почукване, чрез  
приложението SmartDevice или гласова 
команда. Това означава, че дръжката  
и предната част на уреда остават чисти 
дори когато ръцете ви са малко лепкави. 

Auto
Door

SIFNAe 5188

Хладилник

Модели с AutoDoor   серия Peak:

Фризер

IRBAd 5171 178
↑
  
↓

IRBAd 5190 178
↑
  
↓

IRDAd 4170 122
↑
  
↓

178
↑
  
↓

Комбинация с разполагане 
на уреди един до друг

178
↑
  
↓

IXRFA 5175:
SIFNAe 5188 | IRBAd 5190 

Първите хладилници и фризери в света, които се отварят и 
затварят по напълно автоматичен начин. Можете да изберете 
ъгъла на отваряне и продължителността до затваряне поотделно. 
И ако е необходимо, можете също толкова лесно да отваряте и 
затваряте с ръка или със смартфона си.

Предлагат се от 3-то тримесечие на 2022 г.

Отваряне и затваряне чрез почукване

Отваряне и затваряне чрез смартфон
(Изисква се приложението SmartDevice. Може да не е налично във  

всички държави.)

Отваряне и затваряне чрез гласова команда 
(Изисква се приложението SmartDevice и Amazon Alexa или Google  

Assistant. Може да не е налично във всички държави.)
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AutoDoor Свързване



-2°C 0°C-2°C

0°C-2°C

За да имат рибата и морските дарове 
свеж вкус, както когато сте на почивка 
на брега на Средиземно море, трябва да 
намерите много добър търговец на риба 
у дома. Освен това имате нужда от охла-
дително отделение, което запазва тяхната 
свежест, като например хладилното ни 
отделение Fish & Seafood. Тук се съхра-
няват риба и морски дарове при -2°C. 
Идеални условия, за да запазите току-що 
уловената свежест за значително по-дъл-
го време. 

Като прясно уловена риба 
от пазара. Хладилното ни 
отделение Fish & Seafood.
---

+ 5 дни

+ 3 дни

+ 3 дни

+ 3 дни

+ 3 дни
+ 14 дни

+ 5 дни

Направените в дни спецификации се отнасят за сравнения с нормалното хладилно отделение.

Fish &
Seafood

0°C

Практична употреба

Пространството на зоната с -2°C може да бъде 
намалено по три начина в зависимост от 
изискванията за съхранение и по този начин 
да се използва и за месни и млечни продукти 
при малко над 0°C. 

Четвърти вариант е да използвате хладилното 
отделение само за млечни продукти и месо.
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Хладилно отделение Fish & SeafoodХладилно отделение Fish & Seafood



Перфектен дует:   
охлаждане и замразяване.
---

Вярваме, че единственото нещо, което  
е по-добро от един уред на Liebherr, са 
два уреда на Liebherr – например един  
за охлаждане и един за замразяване. 
Нашите решения за разполагане на  
уреди един до друг означават, че те  
пасват перфектно.

IRBd 5170

IXRF 5185    
SIFNe 5188   серия Peak  | IRBd 5170   серия Peak  

24

Решение за разполагане на уреди един до друг



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

А може би трио или квартет?
---
Има безкрайни възможности за комбиниране на нашите хладилници 
и фризери – в зависимост от пространството и изискванията.

178
↑
  
↓

122
↑
  
↓

88
↑
  
↓

IXRFW 5150   серия Prime

IXRF 4155   серия Prime IXRFWB 3960   серия Prime
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Решение за разполагане на уреди един до друг



SIFNEl 5188   серия Peak EWTdf 3553 IRBdi 5180   серия Peak 

Услуга за всеки, 
който се затруднява  
да вземе решение.
---

Комбинация от 2 уреда, състояща се от:Комбинация от 3 уреда, състояща се от:

IRBd 4550   серия PrimeSIFNd 4556   серия Prime

Ice
Tower

178
↑
  
↓

140
↑
  
↓

Side 
by
Side

Side 
by
Side

Нашите решения за разполагане  
на уреди един до друг означават,
че възможностите за комбиниране 
на уредите ни са почти безкрайни.  
За всеки, който е затрупан от толкова 
широка гама от оферти, и за да  
улесним планирането ви, ние  
съставихме нещо като „Най-доброто 
от“ от всички възможни комбинации 
за разполагане на уреди един до друг.      

Тези битови ситуации показват две възможни групи.  
Можете да намерите пълната гама на страница 52.
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Решение за разполагане на уреди един до другРешение за разполагане на уреди един до друг



Обем за цяло поле:
BioFresh.
---
Особено по време на прибиране на  
реколтата, може да се наложи клиентът 
да съхранява много плодове и зеленчуци 
едновременно. Нашият хладилник BioFresh 
е идеален за тази цел.

Също така е категоризиран в най-високия 
клас на ефективност – А.

SIBa 3950   серия Prime
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Хладилник BioFresh Хладилник BioFresh



EWTdf 1653 | IRd 3950   серия Prime 

IFNd 3954   серия Prime  | SIBa 3950   серия Prime 

IXRFWB 3950     

IRd 3950

Решение за разполагане на уреди един до друг

33

Свежестта позволява 
подреждане.
---
Дори и да не изглеждат така на пръв 
поглед, нашите хладилници са изключи-
телно гъвкави. Решението за разполагане 
на уреди един до друг позволява те да се 
комбинират свободно един с друг и да се 
подреждат. Хладилник, фризер, хладилен 
шкаф за вино или BioFresh уред може  
да се комбинират един с друг, за да се 
създаде изцяло индивидуален център за 
свежест, състоящ се от няколко отделни 
елемента и зони на охлаждане. Това  
предоставя на дизайнерите на кухни  
цялата свобода, от която се нуждаят.  
И клиентите ви разполагат с всичките  
си уреди на едно удобно място. 

Решение за разполагане на уреди един до друг



   

+ 3 
дни

+ 10 
дни

+ 11 
дни

+ 40 
дни

+ 48 
дни 

+ 8 
дни

За ясен преглед.  
Дори още преди 
отваряне на хладилника.

---

Кой уред е подходящ за мен?
Въпрос на клиент, на който не винаги е лесно да 
се отговори. Ето защо направихме ориентацията 
още по-лесна за вас и вашите клиенти и разделихме 
нашата гама на четири ясни и логични серии. Това 
също така улеснява предоставянето на идеи на 
клиентите ви, за да изберат по-добре оборудвана 
серия.

EasyFresh Свързване

BioFresh с HydroBreeze InfinitySpring

LightTower Touch & Swipe

Механизъм за плавно спиране 
SoftSystemBioFresh

Серия Prime 

Благодарение на серията Prime 
нещата стават много по-елегантни. 
Безпогрешно се различава по 
отношение на дизайна и материала. 
Преди всичко в уредите се използват 
материали от най-високо качество, 
като например неръждаема стомана. 
Но също така специалните решения 
по отношение осветлението правят 
уредите от тази серия особено 
привлекателни.

Серия Peak 

Серията Peak е нашата първокласна 
серия. В нея най-доброто се комбинира 
с най-доброто. Тя е без компромиси. 
Иновативната технология на Liebherr 
се съчетава с изключителен дизайн от 
висок клас и удобство в собствен клас. 
Уредите от тази серия са за тези, които 
искат да имат всичко. 

Серия Plus

Серията Plus се основава на нашата 
серия Pure и има много впечатляващи 
допълнителни детайли. Преди всичко 
Plus означава допълнителен комфорт. 
Уредите не само осигуряват първокласно 
охлаждане и замразяване, но и са 
малко по-интелигентни. Те помагат да 
се направи експлоатацията малко 
по-лесна. 

Серия Pure 

Серията Pure е основният ни клас. 
Опростени, изчистени и перфектно 
оборудвани за всички основни 
нужди. Уредите от серията Pure са 
оборудвани с най-необходимото. Но 
са с абсолютно най-високо ниво на 
качество на Liebherr.
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Серии Серии
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Комбинации  
хладилник-фризер

---

  Серия Pure   Серия Prime   Серия Plus   Серия Peak 

Серии

Стандартните функции, споменати по-горе, може да варират в зависимост от модела. Можете да намерите точните подробности в описанието на модела.

 Серия Pure  Серия Plus  Серия Prime  Серия Peak
Технология за свежест EasyFresh EasyFresh EasyFresh

върху телескопични релси
EasyFresh
върху телескопични релси

BioFresh 
върху телескопични релси

BioFresh 
със SoftTelescopic

BioFresh Professional  
със SoftTelescopic

HydroBreeze

Хладилно отделение
   ново 

 
Fish & Seafood

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Филтър FreshAir Филтър FreshAir Филтър FreshAir Филтър FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost
върху телескопични релси

Удобство и гъвкавост Стъклен рафт с възможност 
за разделяне

Стъклен рафт с възможност 
за разделяне

Стъклен рафт с възможност 
за разделяне

Механизъм за плавно  
затваряне SoftSystem

Механизъм за плавно  
затваряне SoftSystem

Механизъм за плавно  
затваряне SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Съд за масло Съд за масло

Поставка за яйца Поставка за яйца Регулируема поставка за 
яйца

Регулируема поставка  
за яйца

Рафт за бутилки Рафт за бутилки Рафт за бутилки

Форма за кубчета лед Форма за кубчета лед 
с капак

Форма за кубчета лед 
с капак

FlexSystem

Тавичка за фризер

Дизайн Хладилно отделение с освет-
ление на тавана

Хладилно отделение с освет-
ление на тавана

LightTower LightTower

Осветление на хладилното 
отделение BioFresh

Осветление на хладилното 
отделение BioFresh

Осветление на фризерното 
отделение

Осветление на фризерното 
отделение

Осветление на IceMaker

Вентилаторно осветление

Задна стена SmartSteel Задна стена SmartSteel

Вътрешна врата SmartSteel

Прозрачно стъкло Прозрачно стъкло Стъкло със сатенено  
покритие

Стъкло със сатенено  
покритие

Вътрешно пространство от 
стъкло и стомана

Вътрешно пространство от 
стъкло и стомана

Сензорен дисплей Сензорен дисплей Дисплей Touch & Swipe Дисплей Touch & Swipe

Свързване
(SmartDeviceBox)

Може да се преоборудва Може да се преоборудва или 
вгради (модели „i“)

Може да се преоборудва или 
вгради (модели „i“)

Може да се преоборудва или 
вгради (модели „i“)

Лед и вода IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring
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Серии



Хладилници

---

  Серия Pure   Серия Prime   Серия Plus   Серия Peak 

 Серия Pure  Серия Plus  Серия Prime  Серия Peak

Технология за свежест EasyFresh EasyFresh EasyFresh
върху телескопични релси

BioFresh 
върху телескопични релси

BioFresh 
със SoftTelescopic

BioFresh Professional  
със SoftTelescopic

HydroBreeze

Хладилно отделение
   ново 

 
Fish & Seafood

Филтър FreshAir Филтър FreshAir Филтър FreshAir Филтър FreshAir

Удобство и гъвкавост Стъклен рафт с възможност 
за разделяне

Стъклен рафт с възможност 
за разделяне

Стъклен рафт с възможност 
за разделяне

Механизъм за плавно  
затваряне SoftSystem

Механизъм за плавно  
затваряне SoftSystem

Механизъм за плавно  
затваряне SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Съд за масло Съд за масло

Поставка за яйца Поставка за яйца Регулируема поставка  
за яйца

Регулируема поставка  
за яйца

Рафт за бутилки Рафт за бутилки Рафт за бутилки

Форма за кубчета лед Форма за кубчета лед 
с капак

Форма за кубчета лед 
с капак

FlexSystem

AutoDoor   ново 

Чекмеджета OpenStage

Дизайн Горно или странично 
осветление на хладилното 
отделение

Горно или странично 
осветление на хладилното 
отделение

LightTower LightTower

Осветление на хладилното 
отделение BioFresh

Осветление на хладилното 
отделение BioFresh

Вентилаторно осветление

Задна стена SmartSteel Задна стена SmartSteel

Вътрешна врата SmartSteel

Прозрачно стъкло Прозрачно стъкло Стъкло със сатенено  
покритие

Стъкло със сатенено  
покритие

Вътрешно пространство  
от стъкло и стомана

Вътрешно пространство  
от стъкло и стомана

Сензорен дисплей Сензорен дисплей Дисплей Touch & Swipe Дисплей Touch & Swipe

Свързване
(SmartDeviceBox)

Може да се преоборудва Може да се преоборудва или 
вгради (модели „i“)

Може да се преоборудва или 
вгради (модели „i“)

Може да се преоборудва 
или вгради (модели „i“ и 
[AutoDoor])

Вода InfinitySpring

Серии

Стандартните функции, споменати по-горе, може да варират в зависимост от модела. Можете да намерите точните подробности в описанието на модела.
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Серии



  Серия Peak

 Серия Prime 

 Серия Plus

 Серия Pure

            

  

ХладилнициКомбинации хладилник-фризер
Фиксиран монтаж

BioFresh Profesional ICBNd 5173 

NoFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood

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

Плъзгащ монтаж

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122

Фиксиран монтаж

BioFresh Profesional  IRBd 5181

HydroBreeze/Fish & Seafood

HydroBreeze IRBAd 5190 IRBd 4571 IRBAd 4170

IRBci 5170 IRBd 4570 IRBd 4171

IRBb 4170 

IRBAd 5171

IRBdi 5171

IRBdi 5180

BioFresh IRBPdi 5170

OpenStage

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

Издърпващ се рафт за бутилки IRDe 5121

IRDe 5120

Отделение за бутилки/BioFresh IRCBf 5121

Отделение за бутилки/EasyFresh IRCf 5121

Плъзгащ монтаж

EasyFresh IRSf 3901 

IRSe 4100 IRSf 3900 

Може да се декорира

EasyFresh DRe 4101 DRf 3901 

DRf 3900 
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Преглед на сериите и нишитеПреглед на сериите и нишите

BG



  Серия Peak

 Серия Prime 

 Серия Plus

 Серия Pure

  
    

   

Фризери

Разполагане на уреди един 
до друг/фиксиран монтаж

ново

Фиксиран монтаж

NoFrost/IceTower SIFNAe 5188

SIFNei 5188 

NoFrost SIFNe 5178

SIFNd 4556 SIFNd 4155 IFNd 3954 IFNc 3553

IFNe 3924

IFNe 3503

SmartFrost IFe 3904

Плъзгащ монтаж

NoFrost SIFNSf 5128

SmartFrost IFSe 3904

      

Фризер | Хладилен шкаф за вино |  
Хладилник

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

    

Фризер | Хладилник

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

Комбинация | Комбинация

BioFresh
BioFresh | EasyFresh
NoFrost | NoFrost 
IceMaker 

IXCC 5165

SICBN 5163 SICN 5153

BioFresh | EasyFresh
NoFrost | NoFrost IXCC 5155

SICBN 5153 SICN 5153

  

      

Фризер | Хладилен шкаф за вино |  
Хладилник

BioFresh Profesional
NoFrost | Вино | 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

    

Разполагане на уреди един до  
друг/фиксиран монтаж
Фризер | Хладилник

BioFresh
NoFrost | BioFresh IXRF 4555

SIFNd 4556 IRBd 4550

    

Фризер | Хладилник

BioFresh
NoFrost | BioFresh IXRF 4155

SIFNd 4155 IRBd 4150

 

Хладилник 
Фризер 

EasyFresh
EasyFresh

NoFrost

IXRF 5600

IRe 4100

IFNe 3503

Разполагане на уреди един до  
друг/фиксиран монтаж

    

    

Вино | Хладилник 
Фризер | BioFresh с пълен обем

BioFresh
IXRFWB 3950Вино | 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
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Преглед на сериите и нишите



SIFNei 5188   серия Peak | EWTdf 3553 | IRBdi 5180   серия Peak 

IXRFW 5180     

4544
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