
Ψύξη και κατάψυξη

Καινοτομίες σε
πλήρως εντοιχι-
ζόμενες συσκευές 
Ανακαλύψτε τις υπέροχες νέες πλήρως εντοιχιζόμενες 
συσκευές για το 2022.



IXRF 5185
SIFNe 5188   Σειρά Peak 

IRBd 5190   Σειρά Peak 



Liebherr σημαίνει φρεσκάδα. Και αυτό το αποδεικνύουμε πάλι με τις πλήρως  
εντοιχιζόμενες συσκευές για το 2022. Τα συρτάρια φρεσκάδας κάνουν τον χρόνο  
να φαίνεται πως σταματάει. Αυτό σημαίνει: Η ποιότητα των τροφίμων και όλες οι  
βιταμίνες διατηρούνται περισσότερο. Τα τρόφιμα διατηρούν τις αυθεντικές και έντονες 
γεύσεις όπως όταν τοποθετήθηκαν μέσα στο ψυγείο.
 
Όπως τα ψυγεία μας έτσι και οι καταψύκτες μας θα εξοπλίζονται από εδώ και μπρος με 
την τελευταία τεχνολογία φρεσκάδας. Αυτό σημαίνει πως οι πελάτες σας θα έχουν πλέον 
την επιλογή συνδυασμού ολόκληρης της γκάμας των πλήρως εντοιχιζόμενων συσκευών 
του 2022 σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους. Δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη προσωπική  
επίδραση στο ντιζάιν της κουζίνας.
 
Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να βρείτε και άλλες καινοτομίες, όπως π.χ. το συρτάρι 
Fish & Seafood ή την καινούργια λειτουργία AutoDoor. Ελπίζουμε ότι υπάρχουν πολλά 
που δεν θα εντυπωσιάσουν μόνο εσάς αλλά και τους πελάτες σας. 

Διαχρονική φρεσκάδα. 
---



Γεύσεις που αντέχουν στον 
χρόνο: Η φρεσκάδα είναι 
θέμα τεχνολογίας.
⸺
Γνωρίζουμε πως οι πελάτες σας αναζητούν  
κορυφαία ποιότητα και ζωντανή φρεσκάδα  
όταν ψωνίζουν τα τρόφιμά τους. 

Φρεσκότητα

SIBa 3950   Σειρά Prime

Δεν βιάζονται όταν ψωνίζουν, μυρίζουν τα βότανα και ελέγχουν αν τα αβοκάντο 

είναι ώριμα όπως πρέπει. Ή καλλιεργούν τα λαχανικά τους στον κήπο τους ή στο 

θερμοκήπιο τους και επενδύουν χρόνο και ενέργεια ώστε τα μαρούλια, τα μπρόκολα 

και οι φράουλες να φτάνουν στο τραπέζι όσο πιο φρέσκα γίνεται. Καταλαβαίνουμε 

καλά αυτή τη στάση ζωής. Γι’ αυτό θεωρούμε καθήκον μας να διατηρήσουμε αυτήν 

τη φρεσκάδα. Οι συσκευές μας το μπορούν – χάρη στον τέλειο συνδυασμό των 

ενσωματωμένων τεχνολογιών φρεσκάδας.
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Φρεσκότητα



Ευκολίες για όλους.

Οι καινούργιες πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές μας διατίθενται σε διάφορες  

σειρές: Pure, Plus, Prime και Peak. Ανεξάρτητα από τη σειρά που θα διαλέξετε, 

κάθε ξεχωριστή συσκευή Liebherr περιέχει την ασυμβίβαστη ποιότητα Liebherr.  

Γιατί ακόμη και στη σειρά Pure, κάθε συσκευή διαθέτει ένα πλήθος από ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα την αυτόματη λειτουργία απόψυξης NoFrost. Ή 

τη λειτουργία DuoCooling. Αυτή η λειτουργία, χάρη σε δύο ξεχωριστά κυκλώματα 

ψύξης, φροντίζει ώστε να μην γίνεται καθόλου ανταλλαγή αέρα μεταξύ ψυγείου 

και καταψύκτη. Τα τρόφιμα δεν στεγνώνουν και οι οσμές δεν διαχέονται.

Κατασκευασμένο για να αντέχει.

Μπορείτε να διαπιστώσετε τα πρότυπα ποιότητάς μας στις πιο μικρές λεπτομέ-

ρειες. Για παράδειγμα, προτού εγκριθεί από εμάς ένας μεντεσές πόρτας, πρέπει 

να ανοιγοκλείσει δοκιμαστικά τουλάχιστον 100.000 φορές. Αυτό αντιστοιχεί σε 

χρήση για πάνω από 15 χρόνια. Δηλαδή ελέγχουμε όλα τα άλλα λειτουργικά 

εξαρτήματα για να διασφαλίσουμε πως θα λειτουργούν για πάρα πολλά χρόνια. 

Επίσης κατά την κατασκευή των συσκευών μας δίνουμε σχολαστική προσοχή στη 

βιωσιμότητα. Έχουμε καταργήσει κατά 100% τη χρήση του CFC και φροντίζουμε 

με συνέπεια ώστε να επαναχρησιμοποιούνται τα πλαστικά υλικά που περισσεύουν 

κατά την παραγωγή. Επιπλέον χρησιμοποιούμε μόνο υλικά που θα μπορούν να 

ανακυκλωθούν στο τέλος της ζωής κάθε συσκευής. Επειδή όχι μόνο οι συσκευές 

μας, αλλά και ο πλανήτης μας θα πρέπει να αντέξει πολλά χρόνια.

Δεν είμαστε μόνο λόγια. Δίνουμε και εγγυήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ελέγχουμε πολύ προσεκτικά όλα τα εξαρτή-

ματα των ψυγείων μας και τα περνάμε από δοκιμές πιο αυστηρές και πιο συχνές 

από ό,τι απαιτεί ο νόμος — μέχρι και λίγο πριν από τη συσκευασία. Μόνο τότε 

επιτρέπεται οι συσκευές μας να ηρεμήσουν για λίγο. Όλα τα εργοστάσιά μας 

έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για Ποιότητα ISO 9001 και 

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 τοποθετούνται 

ιδιαίτερα εύκολα.

Και τέλος ακόμη ένα δώρο: Η 5ετής εγγύησή μας για τις συσκευές και η 10ετής 

εγγύηση για τον συμπιεστή που διατίθενται δωρεάν με την εγγραφή της συσκευής 

στο www.home.liebherr.gr, μέσα στον πρώτο χρόνο αγοράς.

Ένα είναι σίγουρο: Οι πελάτες σας θα απολαμβάνουν τη δική τους συσκευή 

Liebherr για πολύ καιρό.

Κατασκευάζουμε υψηλής ποιότητας ψυγεία και καταψύκτες και τα πωλούμε σε 

όλο τον κόσμο από το 1954. Αλλά κατά βάθος παραμένουμε μια οικογενειακή 

επιχείρηση με τις ρίζες της στη Γερμανία. Εκεί συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε όλα τα 

προϊόντα μας όπως και πριν. Γερμανική τεχνολογία – από αφοσίωση προς τον 

ιδρυτή μας και με τη συσσωρευμένη γνώση πλήθους μηχανικών.

Δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα χωρίς 
συμβιβασμούς – μέχρι την πιο μικρή βίδα – 
και μάλιστα από την αρχή. 

SIFNe(i) 5188      Σειρά Peak

Ακόμη και η πιο μικρή  
λεπτομέρεια αξίζει ιδιαίτερη 
προσοχή. 
⸺
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Ποιότητα



 Κατανάλωση ενέργειας

Οι νέες πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές μας κατέχουν κορυφαίες θέσεις 

στις κατηγορίες απόδοσης, ακόμη και στις θέσεις Β και Α. Με αυτόν τον 

τρόπο, προστατεύετε τους πολύτιμους πόρους του περιβάλλοντός μας 

και, χάρη στη χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση, έχετε οικονομία και στο 

πορτοφόλι σας.

 Χώρος ψύξης

Διαθέτουμε την κατάλληλη συσκευή για κάθε τύπο οικογένειας, συν-

θήκες διαβίωσης και διαθέσιμο χώρο. Φροντίζουμε να μην αφήσουμε 

ανεκμετάλλευτο κανένα εκατοστό στα εξαιρετικά μεγάλα συρτάρια – έως 

τις μικρότερες λεπτομέρειες, για παράδειγμα, με τις ενσωματωμένες στα 

τοιχώματα λύσεις φωτισμού.

  Ένταση θορύβου

Στα μοντέρνα σχέδια κατοικιών, η κουζίνα και το καθιστικό ενοποιούνται 

όλο και περισσότερο. Συνεπώς οι αθόρυβες συσκευές κουζίνας  

αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Το νέο μας πρόγραμμα προσφέρει 

μια μεγάλη γκάμα εξαιρετικά αθόρυβων συσκευών. Εν μέρει επιτυγχάνονται 

μάλιστα τα σχεδόν αθόρυβα 29 dB. 

 Ψυκτική ισχύς

Έξυπνοι αισθητήρες προσαρμόζουν διαρκώς την ψυκτική ισχύ στην 

τρέχουσα χρήση – δηλαδή οι πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές μας είναι 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης και οικονομικές στην καθημερινή ζωή.  

Ταυτόχρονα, προσφέρουν μεγάλα αποθέματα ισχύος, για παράδειγ-

μα, για την ψύξη μεγαλύτερης ποσότητας τροφίμων μετά τα ψώνια της 

εβδομάδας.

Τέλεια εναρμονισμένο:  
ένα ισχυρό, πλήρες πακέτο.
⸺

IRBdi 5171   Σειρά Peak 

Τα ψυγεία μας είναι πραγματικά πολύπλευρα.  
Πέρα από τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, 
είναι επίσης εντυπωσιακά αθόρυβα, διαθέ-
τουν άφθονο χώρο για τα ψώνια σας, έχουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής και αρκετή εφεδρική 
ισχύ για όποτε χρειαστεί. Ήδη κατά τον  
σχεδιασμό λαμβάνουμε υπόψη πάμπολλους 
παράγοντες και έτσι μπορούμε να προσφέ-
ρουμε ιδανικά ισορροπημένες συσκευές. Ή 
με άλλα λόγια: Όλα τα καλά πράγματα δεν 
είναι τρία αλλά τέσσερα. 
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Εναρμονισμένη απόδοσηΕναρμονισμένη απόδοση



Διαχρονικό και κομψό: 
Ντιζάιν για κάθε κουζίνα.
⸺

Οι πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές μας δεν 
εντυπωσιάζουν μόνο τους πελάτες σας, αλλά 
μαγνητίζουν και τα βλέμματα των κριτών στους 
διαγωνισμούς ντιζάιν.

Κρυμμένο πίσω από τους τοίχους της κουζίνας ένα Liebherr παραμένει καταρχήν 

απαρατήρητο και αφήνει το ντιζάιν της κουζίνας να πρωταγωνιστήσει. Αλλά μόλις 

το ανοίξετε γίνεται ξεκάθαρο: Πίσω από την πόρτα κρύβεται κάτι πολύ εξαιρετικό.

IRBPd(i) 5170   Σειρά Peak
12

Ντιζάιν Ντιζάιν
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Υπό του μηδενός.  
Καλύτερα και από τα πρότυπα:  
Οι καινούριοι μας καταψύκτες.
⸺

Καλά νέα για τα κατεψυγμένα προϊόντα – αλλά και για σας. Το 2022 
διευρύνουμε την γκάμα των πλήρως εντοιχιζόμενων συσκευών με 
ολοκαίνουριους καταψύκτες. Θα είναι διαθέσιμοι για όλες τις σειρές 
συσκευών μας: Pure, Plus, Prime και Peak. Είμαστε βέβαιοι πως θα 
σας παρέχουμε ακόμη περισσότερα επιχειρήματα που θα εντυπωσιά-
σουν τους πελάτες σας.

Σειρά Prime 

Με τη σειρά Prime τα πράγματα γίνονται πιο 

κομψά. Τα υλικά και το ντιζάιν της είναι αδιαμφι-

σβήτητα με την οθόνη Touch & Swipe, τις 

ενσωματωμένες ράγες συρταριών και τις ξεχωρι-

στές λύσεις φωτισμού 

Σειρά Peak

Η σειρά Peak αποτελεί την κορυφαία σειρά. Εδώ το 

τέλειο συνδυάζεται με το τέλειο. Δεν υπάρχουν 

συμβιβασμοί. Η καινοτόμα τεχνολογία Liebherr 

συνδυάζεται με κορυφαίο ντιζάιν και μοναδική 

άνεση. Οι συσκευές αυτής της σειράς απευθύνο-

νται σε εκείνους που τα θέλουν όλα. 

Σειρά Plus

Η σειρά Plus βασίζεται στη σειρά Pure και διαθέτει 

πολλές εντυπωσιακές πρόσθετες λεπτομέρειες.  

Προπαντός Plus σημαίνει περισσότερη άνεση. Οι 

συσκευές δεν έχουν μόνο ισχύ ψύξης και 

κατάψυξης πρώτης κατηγορίας. Είναι επίσης λίγο 

πιο έξυπνες και φροντίζουν ώστε πολλές δουλειές 

να γίνονται ευκολότερα. 

Σειρά Pure 

Η σειρά Pure αποτελεί την πιο οικονομική σειρά. 

Απλή και τέλεια εξοπλισμένη για να καλύπτει όλες 

τις βασικές απαιτήσεις. Οι συσκευές της σειράς 

Pure είναι εξοπλισμένες με τα βασικά. Αλλά με την 

απόλυτα υψηλή ποιότητα της Liebherr.

Συρτάρια σε τηλεσκοπικές ράγες 
IceTower

Οθόνη Touch & Swipe Φωτισμός

Μηχανισμός SoftSystem απαλού στοπΔίσκος κατάψυξης

Συνδεσιμότητα Οθόνη αφής
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ΚαταψύκτεςΣειρά



Ο εξοπλισμός σειράς που παρατέθηκε παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Οι ακριβείς λεπτομέρειες δίδονται στην περιγραφή του μοντέλου.

Καταψύκτες
⸺

Σειρά Pure  Σειρά Prime  Σειρά Plus  Σειρά Peak 

 Σειρά Pure  Σειρά Plus  Σειρά Prime Σειρά Peak

Τεχνολογία φρεσκάδας SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Άνεση και ευελιξία Μηχανισμός SoftSystem απαλού 
κλεισίματος

Μηχανισμός SoftSystem απαλού 
κλεισίματος

Μηχανισμός SoftSystem απαλού 
κλεισίματος

Συρτάρια στηριζόμενα 
σε γυάλινα ράφια
(εσοχή: 72, 88)

Συρτάρια στηριζόμενα 
σε γυάλινα ράφια 
(εσοχή: 72, 88)

Συρτάρια στηριζόμενα 
σε γυάλινα ράφια
(εσοχή: 88)

Ενσωματωμένα στηρίγματα συρ-
ταριών
(εσοχή: 178)

Ενσωματωμένα στηρίγματα συρ-
ταριών
(εσοχή: 178)

Ενσωματωμένα στηρίγματα συρ-
ταριών 
(εσοχή: 122, 140)

Συρτάρια στηριζόμενα 
σε τηλεσκοπικές ράγες

Δίσκος για παγάκια Δίσκος για παγάκια με καπάκι Δίσκος για παγάκια με καπάκι

Δίσκος κατάψυξης Δίσκος κατάψυξης Δίσκος κατάψυξης

2 παγοκύστες 2 παγοκύστες

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

AutoDoor

Ντιζάιν Φωτισμός Φωτισμός 

Φως IceMaker

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

Συνδεσιμότητα
(SmartDeviceBox)

Προαιρετικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός Προαιρετικός ή ενσωματωμένος 
εξοπλισμός (μοντέλα "i")

Παγάκια IceTower
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Συρτάρια σε τηλεσκοπικές ράγες
Ευχάριστα εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο – ακόμη και με γεμάτα συρτάρια – ώστε όλα τα 
ψώνια να τα βρίσκετε αμέσως.

Οθόνη Touch & Swipe
Το παιχνίδι με τα κουμπιά ανήκει στο παρελθόν. Η οθόνη Touch & Swipe κάνει τη 
λειτουργία πολύ απλή και κατανοητή. 

Μηχανισμός SoftSystem απαλού στοπ
Αυτό το ιδιαίτερα αθόρυβο και απαλό κλείσιμο πόρτας ενσωματώνεται σε όλα τα 
μοντέλα από τη σειρά Plus και πάνω.

Φωτισμός
Ο ειδικός φωτισμός κάνει τους καταψύκτες μας πραγματικά εντυπωσιακούς.  
Το ψάξιμο στα συρτάρια γίνεται ευκολότερο. 

Δίσκος κατάψυξης
Τα φρούτα, τα βότανα και άλλα ευαίσθητα τρόφιμα μπορούν να καταψύχονται εδώ 
ξεχωριστά σε μερίδες. 

Λεπτομέρειες που δεν θα 
σας αφήσουν αδιάφορους.
⸺

Το μικρό μας θαύμα για 
εξοικονόμηση χώρου.
⸺

Συνδυάζει μαζί δύο μεγάλες επιλογές: το αυτόματο IceMaker για 

μέχρι και 5,7 kg παγάκια και μια ευρύχωρη θήκη – αρκετά μεγάλη 

ώστε να χωράει όρθιες μερικές πίτσες οικογενειακού μεγέθους. 

Εξοπλίσαμε το IceTower με πρόσθετο φωτισμό, έτσι ώστε ο πελάτης 

να μπορεί να τα βρίσκει όλα παρά τις μεγάλες διαστάσεις.

Η χρήση και η οργάνωση των καταψυκτών μας 
είναι πολύ άνετη. Τα συρτάρια ανοίγουν εύκολα, 
κλείνουν αθόρυβα και φωτίζονται ιδανικά. Δηλαδή 
είναι ακόμη πιο εύκολο να βρίσκετε τα τρόφιμα 
στην κατάψυξη.

Ice
Tower

Το πτυσσόμενο IceTower θέτει νέα πρότυπα. 
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ΚαταψύκτεςΆνεση και ευελιξία



Πάντα συνδεδεμένοι.
⸺

Γνωρίστε πώς ένα ψηφιακά δικτυωμένο ψυγείο απλοποιεί 

την καθημερινή ζωή:  

home.liebherr.com/getsmart

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice από εδώ:

WIP

Ένας κόπος λιγότερος.
⸺

Όλες οι νέες πλήρως εντοιχιζόμενες  
συσκευές μας είναι είτε ήδη δικτυωμένες  
από το εργοστάσιο είτε μπορούν να  
συνδεθούν εκ των υστέρων στο WLAN  
μέσω του SmartDeviceBox.

Έτσι οι πελάτες σας θα επωφεληθούν από τις πολλές δυνατότητες της 

εφαρμογής SmartDevice και από τη διασύνδεση του ψυγείου σε ένα ήδη 

υπάρχον περιβάλλον Smart Home. 

Σημαντικά μηνύματα κατάστασης αποστέλλονται κατευθείαν στο κινητό, 

π.χ. για την ξεχασμένη ανοικτή πόρτα του ψυγείου. Όμως η εφαρμογή 

SmartDevice έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει: από την απλή  

διαχείριση όλων των συσκευών μέχρι τον χειρισμό τους από μακριά.  

Για παράδειγμα οι λειτουργίες SuperCool και SuperFrost μπορούν να 

ενεργοποιούνται κατευθείαν από το σουπερμάρκετ. 

Με λίγα λόγια, οι συσκευές μας σας προετοιμάζουν από σήμερα για το 

αύριο.

Η λειτουργία AutoDoor υλοποιεί τέλεια την 
ιδέα της κουζίνας χωρίς χειρολαβές, καθώς 
οι συσκευές Liebherr ανοίγουν και κλείνουν 
τελείως αυτόματα – με χτύπημα, μέσω εφαρ-
μογής SmartDevice ή με φωνητική εντολή. 
Έτσι η λαβή και η πρόσοψη του ψυγείου 
παραμένουν καθαρές, ακόμη και όταν τα 
χέρια σας κολλάνε λίγο. 

Auto
Door

SIFNAe 5188

Ψυγεία

Μοντέλα με AutoDoor   Σειρά Peak:

Καταψύκτες

IRBAd 5171 178
↑

↓

IRBAd 5190 178
↑

↓

IRDAd 4170 122
↑

↓

178
↑

↓

Συνδυασμοί Side-by-Side

178
↑

↓

IXRFA 5175:
SIFNAe 5188 | IRBAd 5190 

Τα παγκοσμίως πρώτα ψυγεία και καταψύκτες 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.

Διαθέσιμα από το 3ο τρίμηνο του 2022

Άνοιγμα και κλείσιμο μέσω χτυπήματος

Άνοιγμα και κλείσιμο μέσω smartphone
(Απαιτείται η εφαρμογή SmartDevice. Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα τη χώρα.)

Άνοιγμα και κλείσιμο μέσω φωνητικής εντολής 
(Απαιτείται η εφαρμογή SmartDevice και Amazon Alexa ή Google Assistant. Η διαθεσιμότητα 

μπορεί να διαφέρει ανάλογα τη χώρα.)
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AutoDoor Συνδεσιμότητα



–2 °C 0 °C–2 °C

0 °C–2 °C

Για να είναι τα ψάρια και τα θαλασσινά φρέσκα 
όπως κατά τις διακοπές στις παραλίες της Μεσο-
γείου, θα πρέπει να βρείτε μια καλή ψαραγορά 
στον τόπο σας. Και χρειάζεστε ένα μέρος ψύξης, 
που να διατηρεί τη φρεσκάδα, όπως το συρτάρι 
Fish & Seafood στα ψυγεία μας. Τα ψάρια και τα 
θαλασσινά διατηρούνται εκεί στους –2 °C.  
Τέλειες συνθήκες για να διατηρηθούν φρέσκα 
πολύ περισσότερες μέρες. 

Φρεσκοαλιευμένα όπως 
στην αγορά. Το συρτάρι 
Fish & Seafood.
⸺

+ 5 ημέρες

+ 3 ημέρες

+ 3 ημέρες

+ 3 ημέρες

+ 3 ημέρες
+ 14 ημέρες

+ 5 ημέρες

Οι ημέρες δίνονται συγκριτικά ως προς το υπόλοιπο τμήμα του ψυγείου.

Fish &
Seafood

0 °C

Ευέλικτη χρήση

Δηλαδή η ζώνη των –2 °C μπορεί να διαμορφωθεί με τρεις 
τρόπους ανάλογα με τις απαιτήσεις φύλαξης και έτσι να 
χρησιμοποιείται για κρέας και γαλακτοκομικά σε 
θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 0 °C. 

Η τέταρτη επιλογή είναι η χρήση του συρταριού 
αποκλειστικά για γαλακτοκομικά και κρέατα.
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Συρτάρι Fish & SeafoodΣυρτάρι Fish & Seafood



Το τέλειο ζευγάρι:   
ψύξη και κατάψυξη.
⸺

Πιστεύουμε πως το μόνο καλύτερο πράγμα από 
μια συσκευή Liebherr είναι δύο συσκευές Liebherr – 
για παράδειγμα, μία για ψύξη και μία για κατάψυξη. 
Στις λύσεις Side-by-Side η μία συσκευή ταιριάζει 
τέλεια δίπλα στην άλλη ως πλήρως εντοιχιζόμενος 
συνδυασμός.

IRBd 5170

IXRF 5185    
SIFNe 5188   Σειρά Peak | IRBd 5170   Σειρά Peak 
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Συνδυασμοί Side-by-Side



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

Τρίο ή κουαρτέτο?
⸺
Υπάρχουν αμέτρητες δυνατότητες συνδυασμών για τα ψυγεία και τους καταψύκτες 
Liebherr – ανάλογα με τον χώρο και τις απαιτήσεις.

178
↑

↓

122
↑

↓
88
↑

↓

IXRFW 5150   Σειρά Prime

IXRF 4155   Σειρά Prime IXRFWB 3960   Σειρά Prime
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Συνδυασμοί Side-by-Side



SIFNEl 5188   Σειρά Peak EWTdf 3553 IRBdi 5180   Σειρά Peak 

Μια προσφορά για  
όσους δυσκολεύονται  
να αποφασίσουν.
⸺

Συνδυασμός 2 συσκευών, αποτελούμενος από:Συνδυασμός 3 συσκευών, αποτελούμενος από:

IRBd 4550   Σειρά PrimeSIFNd 4556   Σειρά Prime

Ice
Tower

178
↑

↓
140
↑

↓

Side
by
Side

Side
by
Side

Οι προτάσεις μας Side by Side αποτελούν 
σχεδόν αμέτρητες δυνατότητες συνδυασμού 
των συσκευών μας. Για όσους πελαγώνουν 
μπροστά σε μία τόσο μεγάλη γκάμα,  
δημιουργήσαμε μια σύντομη λίστα με  
τις καλύτερες δυνατότητες συνδυασμών 
Side-by-Side.      

Αυτά τα στιγμιότυπα δείχνουν δύο πιθανές συνθέσεις.  

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη γκάμα από τη σελίδα 52.
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Συνδυασμοί Side-by-SideΣυνδυασμοί Side-by-Side



Χώρος για έναν ολόκληρο 
κήπο: BioFresh σε όλο το 
ψυγείο.
⸺
Ειδικά τις περιόδους συγκομιδής, οι πελάτες 
ίσως χρειάζονται χώρο για πολλά φρούτα και 
λαχανικά. Ιδανικά για αυτήν την περίπτωση είναι 
τα ψυγεία με BioFresh σε όλα τα συρτάρια.

Συγκαταλέγονται επίσης στην ανώτερη κατηγορία 
απόδοσης, A.

SIBa 3950    Σειρά Prime
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Ψυγείο με BioFresh σε όλα τα συρτάρια Ψυγείο με BioFresh σε όλα τα συρτάρια



EWTdf 1653 | IRd 3950   Σειρά Prime
IFNd 3954   Σειρά Prime | SIBa 3950   Σειρά Prime

IXRFWB 3950     

IRd 3950 33

Το ένα πάνω από το 
άλλο.
⸺
Αν και δεν τους φαίνεται με την πρώτη ματιά, τα 
ψυγεία μας είναι πολύ ευέλικτα. Η δυνατότητα 
Side-by-Side τους επιτρέπει να συνδυάζονται 
ελεύθερα οριζόντια και κατακόρυφα. Ένα ψυγείο, 
ένας καταψύκτης, ένας συντηρητής κρασιών και 
ένα ψυγείο με BioFresh μπορούν να συνδυαστούν 
δημιουργώντας μια τελείως ξεχωριστή δροσερή 
σύνθεση αποτελούμενη από πολλά ξεχωριστά 
στοιχεία και διαφορετικές ψυχρές ζώνες. Αυτό 
δίνει στους σχεδιαστές κουζίνας απόλυτη ελευθερία. 
Και οι πελάτες σας θα έχουν όλες τις συσκευές 
τους σε ένα βολικό μέρος. 

Συνδυασμοί Side-by-SideΣυνδυασμοί Side-by-Side



   

+ 3   
ημέρες

+ 10   
ημέρες

+ 11   
ημέρες

+ 40   
ημέρες

+ 48  
ημέρες

+ 8   
ημέρες

Σαφή εικόνα πριν καν  
ανοίξετε το ψυγείο.
⸺

Ποια συσκευή είναι κατάλληλη για μένα;
Μια ερώτηση των πελατών που δεν είναι πάντα εύκολο να 
απαντηθεί. Για αυτόν τον λόγο κάναμε τα πράγματα ακόμη 
πιο εύκολα για εσάς και τους πελάτες σας και χωρίσαμε τη 
γκάμα μας σε τέσσερις κατανοητές σειρές. Έτσι μπορείτε πιο 
εύκολα να κάνετε τους πελάτες σας να επιλέξουν μια σειρά με 
καλύτερο εξοπλισμό.

EasyFresh Συνδεσιμότητα

BioFresh με HydroBreeze InfinitySpring

LightTower Touch & Swipe

Μηχανισμός SoftSystem απαλού στοπBioFresh

Σειρά Prime 

Με τη σειρά Prime τα πράγματα γίνονται πιο 

κομψά. Κάνει αδιαμφισβήτητη διαφορά 

αναφορικά με ντιζάιν και υλικά. Πάνω από όλα, 

στο εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιούνται 

υλικά υψηλής ποιότητας, όπως ανοξείδωτος 

χάλυβας. Αλλά και οι ειδικές λύσεις φωτισμού 

καθιστούν τις συσκευές αυτής της σειράς 

ιδιαίτερα εντυπωσιακές.

Σειρά Peak

Η σειρά Peak αποτελεί την κορυφαία σειρά. Εδώ 

το τέλειο συνδυάζεται με το τέλειο. Δεν υπάρχουν 

συμβιβασμοί. Η καινοτόμα τεχνολογία Liebherr 

συνδυάζεται με κορυφαίο ντιζάιν και μοναδική 

άνεση. Οι συσκευές αυτής της σειράς απευθύνο-

νται σε εκείνους που θέλουν να τα έχουν όλα. 

Σειρά Plus

Η σειρά Plus βασίζεται στη σειρά Pure και 

διαθέτει πολλές εντυπωσιακές πρόσθετες 

λεπτομέρειες. Προπαντός Plus σημαίνει 

περισσότερη άνεση. Οι συσκευές δεν παρέχουν 

μόνο ψύξη και κατάψυξη πρώτης κατηγορίας, 

αλλά είναι και λίγο πιο έξυπνες. Φροντίζουν οι 

δουλειές να γίνονται λίγο πιο εύκολα. 

Σειρά Pure 

Η σειρά Pure αποτελεί τη βασική σειρά. Απλή 

και τέλεια εξοπλισμένη για όλες τις βασικές 

ανάγκες. Οι συσκευές της σειράς Pure είναι 

εξοπλισμένες με τα βασικά. Αλλά με την 

απόλυτα υψηλή ποιότητα της Liebherr.

35

Σειρά Σειρά

34



Ψυγειοκαταψύκτες
⸺

Σειρά Pure  Σειρά Prime  Σειρά Plus  Σειρά Peak 

Σειρά

Τα κανονικά χαρακτηριστικά που παρατέθηκαν παραπάνω μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Οι ακριβείς λεπτομέρειες δίδονται στην περιγραφή του μοντέλου.

 Σειρά Pure  Σειρά Plus  Σειρά Prime  Σειρά Peak

Τεχνολογία φρεσκάδας EasyFresh EasyFresh EasyFresh
σε τηλεσκοπικές ράγες

EasyFresh
σε τηλεσκοπικές ράγες

BioFresh 
σε τηλεσκοπικές ράγες

BioFresh 
με SoftTelescopic

BioFresh Professional με 
SoftTelescopic

HydroBreeze

Συρτάρι Fish & Seafood  nέο 

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost
σε τηλεσκοπικές ράγες

Άνεση και ευελιξία Διαιρούμενο γυάλινο ράφι Διαιρούμενο γυάλινο ράφι Διαιρούμενο γυάλινο ράφι

Μηχανισμός SoftSystem απαλού 
κλεισίματος

Μηχανισμός SoftSystem απαλού 
κλεισίματος

Μηχανισμός SoftSystem απαλού 
κλεισίματος

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Δίσκος βουτύρου Δίσκος βουτύρου

Αυγοθήκη Αυγοθήκη Ρυθμιζόμενη αυγοθήκη Ρυθμιζόμενη αυγοθήκη

Ράφι μπουκαλιών Ράφι μπουκαλιών Ράφι μπουκαλιών

Δίσκος για παγάκια Δίσκος για παγάκια 
με καπάκι

Δίσκος για παγάκια 
με καπάκι

FlexSystem

Δίσκος κατάψυξης

Ντιζάιν Φως οροφής κατάψυξης Φως οροφής κατάψυξης LightTower LightTower

Φως συρταριού BioFresh Φως συρταριού BioFresh

Φως κατάψυξης Φως κατάψυξης

Φως IceMaker

Φως ανεμιστήρα

Πίσω τοίχωμα SmartSteel Πίσω τοίχωμα SmartSteel

Εσωτερικό πόρτας SmartSteel

Διαφανές γυαλί Διαφανές γυαλί Σατινέ γυαλί Σατινέ γυαλί

Γυαλί και χάλυβας εσωτερικά Γυαλί και χάλυβας εσωτερικά

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

Συνδεσιμότητα
(SmartDeviceBox)

Προαιρετικός εξοπλισμός Προαιρετικός ή ενσωματωμένος 
εξοπλισμός (μοντέλα "i")

Προαιρετικός ή ενσωματωμένος 
εξοπλισμός (μοντέλα "i")

Προαιρετικός ή ενσωματωμένος 
εξοπλισμός (μοντέλα "i")

Παγάκια και νερό IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring
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Ψυγεία
⸺

Σειρά Pure  Σειρά Prime  Σειρά Plus  Σειρά Peak 

 Σειρά Pure  Σειρά Plus  Σειρά Prime  Σειρά Peak

Τεχνολογία φρεσκάδας EasyFresh EasyFresh EasyFresh
σε τηλεσκοπικές ράγες

BioFresh 
σε τηλεσκοπικές ράγες

BioFresh 
με SoftTelescopic

BioFresh Professional με 
SoftTelescopic

HydroBreeze

Συρτάρι Fish & Seafood  nέο 
(εσοχή: 178) 

Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir Φίλτρο FreshAir

Άνεση και ευελιξία Διαιρούμενο γυάλινο ράφι Διαιρούμενο γυάλινο ράφι Διαιρούμενο γυάλινο ράφι

Μηχανισμός SoftSystem απαλού 
κλεισίματος

Μηχανισμός SoftSystem απαλού 
κλεισίματος

Μηχανισμός SoftSystem απαλού 
κλεισίματος

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Δίσκος βουτύρου Δίσκος βουτύρου

Αυγοθήκη Αυγοθήκη Ρυθμιζόμενη αυγοθήκη Ρυθμιζόμενη αυγοθήκη

Ράφι μπουκαλιών Ράφι μπουκαλιών Ράφι μπουκαλιών

Δίσκος για παγάκια Δίσκος για παγάκια 
με καπάκι

Δίσκος για παγάκια 
με καπάκι

FlexSystem

AutoDoor  nέο 

Συρτάρια OpenStage

Ντιζάιν Φως καταψύκτη πάνω ή πλάι Φως καταψύκτη πάνω ή πλάι LightTower LightTower

Φως συρταριού BioFresh Φως συρταριού BioFresh

Φως ανεμιστήρα

Πίσω τοίχωμα SmartSteel Πίσω τοίχωμα SmartSteel

Εσωτερικό πόρτας SmartSteel

Διαφανές γυαλί Διαφανές γυαλί Σατινέ γυαλί Σατινέ γυαλί

Γυαλί και χάλυβας εσωτερικά Γυαλί και χάλυβας εσωτερικά

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

Συνδεσιμότητα
(SmartDeviceBox)

Προαιρετικός εξοπλισμός Προαιρετικός ή ενσωματωμένος 
εξοπλισμός (μοντέλα "i")

Προαιρετικός ή ενσωματωμένος 
εξοπλισμός (μοντέλα "i")

Προαιρετικός ή ενσωματωμένος εξο-
πλισμός (μοντέλα "i" και [AutoDoor])

Νερό InfinitySpring

Σειρά

Τα κανονικά χαρακτηριστικά που παρατέθηκαν παραπάνω μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Οι ακριβείς λεπτομέρειες δίδονται στην περιγραφή του μοντέλου.
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Σειρά Peak

Σειρά Prime

Σειρά Plus

Σειρά Pure

ΨυγείαΨυγειοκαταψύκτες
Door-on-door

BioFresh Professional 

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

Πτυσσόμενο ράφι μπουκαλιών IRDe 5121

IRDe 5120

Κελάρι/BioFresh IRCBf 5121

Κελάρι/EasyFresh IRCf 5121

Γλίστρες πόρτας

EasyFresh IRSf 3901 

IRSe 4100 IRSf 3900 

Έτοιμη πρόσοψη

EasyFresh DRe 4101 DRf 3901 

DRf 3900 

Door-on-door

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

ICNd 5123

SmartFrost ICd 5123

Γλίστρες πόρτας

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122
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Σειρά Peak

Σειρά Prime

Σειρά Plus

Σειρά Pure

Καταψύκτης | Συντηρητής κρασιών | 
Ψυγείο

BioFresh Professional
NoFrost | Κρασιά | 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

Side-by-side/door-on-door
Καταψύκτης | Ψυγείο

BioFresh
NoFrost | BioFresh IXRF 4555

SIFNd 4556 IRBd 4550

Καταψύκτες
Door-on-door

NoFrost/IceTower SIFNAe 5188

SIFNei 5188 

NoFrost SIFNe 5178

SIFNd 4556 SIFNd 4155 IFNd 3954 IFNc 3553

IFNe 3924

IFNe 3503

SmartFrost IFe 3904

Γλίστρες πόρτας

NoFrost SIFNSf 5128

SmartFrost IFSe 3904

Καταψύκτης | Ψυγείο

BioFresh
NoFrost | BioFresh IXRF 4155

SIFNd 4155 IRBd 4150

Ψυγείο 
Καταψύκτης 

EasyFresh
IXRF 5600EasyFresh

NoFrost IRe 4100

IFNe 3503

Side-by-side/door-on-door

Κρασιά | Ψυγείο 
Καταψύκτης | Πλήρες BioFresh

BioFresh
IXRFWB 3950Κρασί | 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

Νέο

Side-by-side/door-on-door

Καταψύκτης | Συντηρητής κρασιών | 
Ψυγείο

BioFresh Professional
IXRFW 5180NoFrost | Κρασιά | HydroBreeze

IceTower |  | InfinitySpring SIFNei 5188 EWTdf 3553 IRBdi 5180

IXRFW 5183

SIFNei 5188 EWTgb 3583 IRBdi 5180

IXRFW 5186

SIFNei 5188 EWTgw 3583 IRBdi 5180

BioFresh
NoFrost | Κρασιά | 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 | Κρασιά | 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

Καταψύκτης | Ψυγείο

BioFresh Professional

IXRF 5185 NoFrost | HydroBreeze
IceTower | Fish & Seafood

SIFNe 5188 IRBd 5170

NoFrost | HydroBreeze
IceTower | InfinitySpring 
AutoDoor | AutoDoor

IXRFA 5175

SIFNAe 5188 IRBAd 5190

BioFresh
IXRF 5175NoFrost | OpenStage

IceTower | BioFresh SIFNei 5188 IRBPdi 5170

NoFrost | BioFresh IXRF 5155

SIFNe 5178 IRBd 5150

EasyFresh IXRF 5100
NoFrost | EasyFresh

SIFNf 5108 IRe 5100

Συνδυασμός | Συνδυασμός

BioFresh
BioFresh | EasyFresh
NoFrost | NoFrost
IceMaker

IXCC 5165

SICBN 5163 SICN 5153

BioFresh | EasyFresh
NoFrost | NoFrost

IXCC 5155

SICBN 5153 SICN 5153
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