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Het ideale klimaat  
voor goede wijnen. 
---
De juiste temperatuur speelt in het hele 
wijnproces een belangrijke rol, van 
productie tot opslag en wijnproeverij. 
Natuurlijk is een goed klimaat erg 
belangrijk tijdens de groei van druiven, 
maar de juiste temperatuur tijdens het 
rijpingsproces en het langdurig bewaren 
is zeker ook van invloed op de uiteindelijke 
kwaliteit en smaak. Dankzij een ideale  
serveertemperatuur komt een glas wijn  
pas echt tot zijn recht.
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Ideale bewaartemperatuur

Bij stijgende temperaturen zal de bewegingsenergie van de 
wijnmoleculen toenemen. Het rijpingsproces wordt versneld 
en de alcohol begint te verdampen. Daarom bevelen experts 
temperaturen aan tussen de +10°C en +12°C om wijn 
langdurig te bewaren. Belangrijk hierbij is de constantheid 
omdat temperatuurschommelingen de kwaliteit aantasten 
en nadelig beïnvloeden. Ook de serveertemperatuur speelt 
een belangrijke rol voor de smaak van een goed glas wijn. 
Rode wijnen moeten warmer worden gedronken dan witte 
wijnen, omdat ze meer tanninen (Pholyphenol) bevatten. 
Tannine reageert bij hogere temperaturen sneller op zuur-
stof, dit proces noemt men ook wel het “ademen” van wijn. 
Dit is een positief effect, want pas wanneer de wijn met 
zuurstof in aanraking is geweest, komen geur en smaak 
volledig tot hun recht. Het hangt van de soort wijn en zijn 
karakteristieke kwaliteit af hoelang een wijn moet kunnen 
ademen. Barolo, Rioja en Bordeaux hebben verschillende 
tijden nodig om zich volledig te ontwikkelen. De algemene 
stelregel is: hoe langer een bepaalde wijn in het vat is opge-
slagen, des te langer heeft deze wijn zuurstof nodig voor de 
ultieme smaakbeleving.

Ideale bewaar- 
temperatuur  
voor wijn. 
---

Ideale bewaartemperatuur

Elektronische besturing.

De exacte regeling waarborgt samen met de modernste 
koeltechniek een zo constant mogelijke handhaving van de 
geselecteerde interieurtemperatuur, zelfs bij grote schom-
melingen van de omgevingstemperatuur.

Perfect bewaard en ideaal geserveerd met Liebherr.

Lang bewaren.

Met een constante temperatuur en een perfecte klimaatbe-
heersing bieden de Liebherr wijnbewaarkasten en de Vinidor 
modellen de ideale omstandigheden om de wijn in alle rust 
te laten rijpen en gedurende de opslag zo goed mogelijk te 
ontwikkelen. 

Ideale drinktemperatuur.

In de Vinidor modellen met 2 of 3 aparte wijnsafes kunnen 
verschillende wijnen op de gewenste drinktempera turen 
worden gekoeld. Elk deel is apart en per graad nauwkeurig 
instelbaar tussen de +5°C en +20°C.

De ideale bewaartemperatuur voor 
alle wijnsoorten ligt tussen de +10 °C 
en +12 °C. Belangrijk is dat deze  
temperatuur zo constant mogelijk is, 
om de natuurlijke harmonie van 
diverse wijnsoorten te behouden.



8 9

Optimale luchtkwaliteit

De klassieke natuurkurk houdt de wijn weliswaar in de fles, 
maar sluit deze niet hermetisch af. Lucht dringt door de 
kurkcellen en deze bestaat niet alleen uit reukloze zuurstof. 
Liggen wijnflessen langdurig in een kartonnen doos dan kan 
de wijn sporen van kartonlucht opnemen. Zeer nadelig zijn 
etensluchtjes. Bij opslag in de woning en met name in de 
keuken, verliest elke wijn sneller zijn originaliteit en speci-
fieke kenmerken – de wijn bederft! 

Glas- of schroef dopsluiting sluit een fles luchtdicht af. 
Alle wijnen die op deze wijze zijn verpakt rijpen langza-
mer omdat er slechts weinig zuurstof in de fles zit. De 
tegenwoordig veel gebruikte kunst stof kurken laten teveel 
zuurstof door, daarom zijn flessen met dit soort kurken voor 
langdurig bewaren minder goed geschikt.

Optimale  
luchtkwaliteit. 
---

Optimale luchtkwaliteit

Ideale luchtvochtigheid.

De juiste luchtvochtigheid is een belangrijke factor bij het 
langdurig bewaren van wijn. Ligt dit onder de 50%, dan 
gaan zelfs de allerbeste natuurkurken verschrompelen 
en dringt er steeds meer zuurstof in de fles waardoor de 
alcohol langzaam ver dampt. Het vulniveau vermindert en er 
ontstaat een grote kans op oxidatie. Wijn zal zoeter worden, 
de smaak loopt terug en uiteindelijk is de wijn bedorven. 
Met een luchtvochtigheidspercentage boven de 50% bieden 
de Liebherr wijnkasten de beste omstandigheden voor de 
kurken en de wijn zelf. Deze benodigde hoge luchtvoch-
tigheid wordt door een apart ontwikkeld en afgeschermd 
verdampersysteem gecreëerd, in combinatie met speciale 
luchtventilatie in het apparaat.

Optimale frisse lucht.

Alle Liebherr wijnkasten zijn uitgevoerd met een ingebouwd 
FreshAir koolfilter, de voorwaarde voor een optimale lucht-
kwaliteit. Kleine korrels absorberen elke ongewenste geur. 
De noodzakelijke luchtverversing van het kastinterieur loopt 
via dit filter naar binnen en nadelige invloed van omgevings-
luchtjes kan niet optreden. Bij de Vinididor-apparaten WTes 
5872, WTes 5972 en WTpes 5972 beschikt elke afzonderlijke 
wijnsafe over een FreshAir koolfilter. Bij de Vinidor inbouw-, 
onderbouw- en tafelmodellen filtert een FreshAir koolfil-
ter in het tussenstuk beide zones. Liebherr adviseert deze 
filters één keer per jaar te vervangen. Leverbaar als acces-
soire en eenvoudig te vervangen. 

Luchtkwaliteit bij Liebherr.

De kwaliteit van de omgevingslucht 
kan een belangrijke rol spelen bij de 
wijnontwikkeling. Diverse vervelende 
geuren kunnen worden overgedragen 
aan de wijn en afbreuk doen aan de 
kwaliteit.
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Perfect bewaren

Zelfs lichte trillingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld weg-
verkeer, machines of lopen over een houten vloer kunnen al 
een negatieve invloed hebben op een wijnvoorraad. De wijn 
wordt onopgemerkt “door elkaar geschud” en het flesdepot 
begint zachtjes te dwarrelen. Het gevolg is een versterkte 
reactie in de wijn die uiteindelijk een ongewenste aroma-
verbinding geeft. De wijn krijgt een vreemde smaak en de 
harmonie verdwijnt. Wijnflessen worden meestal liggend 
bewaard om de kurken soepel te houden en uitdroging te 
voorkomen. Flessen met schroef dop kunnen wel rechtop 
bewaard worden. Ze sluiten de wijn luchtdicht af en kunnen 
nooit uitdrogen.

Het bewaren van  
exclusieve wijnen.  
---

Perfect bewaren

Bescherming tegen trillingen.

Speciaal ontwikkelde en trillingsvrije compressoren zorgen 
bij de Liebherr wijnkasten voor een zorgvuldige opslag van 
alle soorten wijn. Bij de nieuwe Vinidor modellen is het com-
plete koelsysteem vibratievrij ingebouwd, om ongewenste 
trillingen te voorkomen. Alle flessen liggen hierdoor stabiel 
en trillingsvrij. Bijkomend voordeel is een laag geluidsniveau 
van het apparaat.

Uitstekend in te delen interieur.

Op de stabiele handgemaakte houten plateaus kan de wijn 
in alle rust rijpen. De plateaus zijn niet gelakt, om een even-
tuele lakgeur te vermijden. De vormgeving van de plateaus 
is speciaal afgestemd op het stabiel kunnen wegleggen en 
stapelen van Bordeauxformaat flessen. Uiteraard zijn alle 
soorten flessen rolvrij te plaatsen. De beladingscapaciteit 
is groot, met name als de flessen met de hals naar elkaar 
toe worden weggelegd. Bij de Vinidor modellen liggen 
de plateaus op uittrekbare telescooprails, waarmee een 
uitstekend overzicht wordt verkregen en ook de achterste 
rij flessen makkelijk bereikbaar is. Het presentatieplateau 
maakt het mogelijk om reeds geopende flessen toch op de 
gewenste temperatuur te kunnen bewaren.

Perfect bewaren volgens Liebherr.

Zachte deursluiting.

Het SoftSystem zorgt ervoor dat de deur altijd langzaam en 
zachtjes sluit om trillingen te voorkomen. De deur is zelfs-
luitend vanaf een hoek van 45°.

Voor het perfect bewaren van wijn is 
rust een belangrijke voorwaarde.
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Bescherming voor schadelijk licht

De onzichtbare ultraviolette straling kan bij het bewaren 
van wijn tot een ongewenste chemische reactie leiden. Dit 
is duidelijk waarneembaar: rode wijnen verliezen hun volle 
kleur en witte wijnen worden langzaam goudgeel van kleur. 
Het verlies aan wijnbalans door UV lichtinval – of zoals de 
Fransen zeggen “goût de lumière” doet ook afbreuk aan het 
karakteristieke wijnaroma. Daarom ge brui ken de meeste 
wijnproducenten groen of bruin getint flessenglas om een 
groot gedeelte van de nadelige UV straling te absorberen. 
Maar bij flessen die niet in een donkere ruimte worden 
bewaard, is deze glasbescherming onvoldoende. 

Ook heeft de opwarming door het licht een nadelige invloed 
op elke wijn: te snelle rijping en verstoring van het natuur-
lijke rijpingsproces met op termijn bederf als mogelijk 
gevolg.

Bescherming voor 
schadelijk licht. 
---

Bescherming voor schadelijk licht

Isolatie glasdeuren met UV-protectie.

Alle Liebherr wijnkastmodellen met glasdeur zijn voorzien 
van speciaal UV-protectie glas. De glasdeur is uit 2 lagen 
opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de 
buitenlaag is van speciaal energiebesparend glas voorzien 
van minuscule metaaldeeltjes. Deze samenstelling reflec-
teert de UV-straling volledig en de nadelige lichtinvloed op 
de bewaarde wijn is uitgesloten. 

UV bescherming bij Liebherr.

LED verlichting.

Deze energiezuinige en UV-vrije verlichtingstechniek zorgt 
voor een uitstekend zicht op de wijnvoorraad. LED verlich-
ting is zeer zuinig, geeft geen warmte af en kan zonder 
nadelige gevolgen voor de wijn langere tijd blijven branden 
voor presentatiedoeleinden.

Het glas van wijnflessen is meestal 
gekleurd als bescherming voor de 
nadelige invloed van ultraviolette 
lichtstraling. Maar alleen een fles  
van gekleurd glas is onvoldoende  
als bescherming.
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Praktische accessoires Praktische accessoires

Praktische accessoires 
voor iedereen. 
---

Overzicht in uw wijnkast.

Geheel naar eigen behoefte in te richten: voor een duidelijk 
overzicht van uw wijnflessen zijn bijvoorbeeld presentatiepla-
teaus, flessenhouders en extra draagplateaus beschikbaar. 
Beschrijfbare plateauclips geven een nog beter overzicht van 
uw wijnvoorraad. 

Perfecte installatie – perfecte look.

Verbindingsets, edelstalen frames en panelen met bijpas-
sende handgrepen of een lade voor de wijnaccessoires: 
accessoires waarmee u uw wijnkast naar eigen behoefte 
vorm kunt geven.

Verbruiksartikelen en verzorgingsproducten.

Voor optimale prestaties moeten onderdelen zoals het 
FreshAir koolfilter regelmatig worden vervangen. Daarnaast 
vereenvoudigen specifiek op Liebherr apparaten afge-
stemde verzorgingsproducten de reiniging en zorgen voor 
een optimaal behoud van het materiaal.

Meer ideeën voor accessoires 

vindt u onmiddellijk voor het model  
van uw keuze in onze online shop  
voor Liebherr-accessoires:  
liebherrwebshop.be

Ontdek de veelzijdigheid van het 
assortiment originele Liebherr  
accessoires voor uw wijnapparaat 
– en maak uw dagelijkse leven  
nog comfortabeler.
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Het perfecte assortiment voor liefhebbers

De Vinidor-serie combineert de voordelen van de wijnbe-
waar- en wijnklimaatkasten optimaal in één apparaat.  
Deze serie biedt twee of drie wijnsafes waarin de tempera-
tuur onafhankelijk van elkaar op de graad nauwkeurig  
kan worden ingesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld rode en  
witte wijn in één apparaat ieder op hun eigen optimale  
serveer temperatuur worden bewaard. Maar ook wanneer  
u grote hoeveelheden langdurig wilt opslaan, bieden deze  
apparaten de ideale condities. En als u een wijnproeverij  
thuis organiseert, dan kunt u diverse rode wijnen ook op  
3 verschillende temperaturen serveren.

Voor het langdurig bewaren van grotere wijnvoorraden 
zijn de GrandCru en Vinothek wijnbewaarkasten de beste 
keuze. Maar ook voor het bewaren van grotere hoeveelheden 
op drink-temperatuur zijn deze apparaten ideaal. In wijn-
bewaarkasten wordt de gekozen temperatuur in de gehele 
binnenruimte gelijkmatig en constant gehouden.

Als specialist in koelen en vriezen biedt Liebherr ruimte-
wonderen voor iedere gelegenheid. De efficiënte compacte 
apparaten zetten de toon voor stijlvol genieten. De GrandCru 
wijnkast biedt tijdloos design in een slim formaat. Waarde-
volle sigaren worden onder optimale condities in de humidor 
bewaard.

Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l)  
volgens Norm NF H 35-124

300,5 mm

⌀ 
76

,1
 m

m

+ 5 °C tot + 20 °C

+ 5 °C tot + 20 °C

+ 5 °C tot + 20 °C

2 – 3 Temperatuurzones

+ 5 °C tot + 20 °C

1 Temperatuurzone
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Vinidor serie

LED verlichting

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak 
weggewerkte LED verlichting waar-
mee het complete interieur gelijkmatig 
wordt verlicht. Dankzij de minimale LED 
warm te afgifte kunnen wijnen ook voor 
langere tijd verlicht worden gepresen-
teerd; de lichtsterkte kan naar wens 
worden gedimd.

Side-by-Side concept

Met het Side-by-Side concept kunnen 
koelkasten, vrieskasten en wijnkasten 
geheel naar eigen wens worden gecom-
bineerd. Warme wandtechnologie voor-
komt condensvorming tussen apparaten 
met een groot temperatuur verschil en 
maakt talrijke combinaties mogelijk.

SoftSystem

Het in de deur weggewerkte SoftSystem  
dempt de beweging bij het sluiten van 
de deur en waarborgt een bijzonder 
zachte sluiting. Bovendien wordt vanaf 
een openingshoek van ca. 45° de deur 
altijd automatisch gesloten. 
Na ca. 1 minuut deur opening waarschuwt  
een alarmsignaal.

Houten plateaus op telescooprails

Stabiele houten plateaus op tele-
scooprails bieden een goed overzicht 
en een snelle toegang tot de voorraad. 
De uitvoering van de handgemaakte 
plateaus is volledig aangepast voor 
het stabiel bewaren van flessen met 
Bordeauxformaat. Als de flessen tegen 
elkaar worden geplaatst kan de maxi-
male capaciteit van de wijnkast worden 
benut.

SuperSilent

De SuperSilent apparaten zijn uiterst 
stil dankzij hun ontwerp en aange-
paste onderdelen. Momenteel zijn deze 
toestellen de stilste toestellen in hun 
productklasse.

TipOpen

De TipOpen techniek van Liebherr is 
perfect voor plaatsing in greeploze 
keukens. Een lichte aanraking van de 
glasdeur geeft een deuropening van  
7 cm en maakt daarna het verder 
openen gemakkelijk. Indien de deur na 
enkele seconden niet verder wordt geo-
pend, dan sluit deze weer automatisch 
dankzij het SoftSystem.

Digitale temperatuurweergave

Het moderne LC Display met tiptoets-
bediening en digitale temperatuur-
weergave waarborgt een nauwkeurige 
handhaving van de geselecteerde 
temperaturen. Door een zachte aanra-
king van het display kunnen alle functies 
eenvoudig worden ingesteld. Het deur- 
en temperatuuralarm biedt informatie 
over onregelmatigheden, zoals een deur 
die niet goed is gesloten.

FreshAir koolfilter

De toevoer van schone lucht via een 
eenvoudig verwisselbaar FreshAir 
koolfilter en de circulatie koeling garan-
deren een optimale luchtkwaliteit, die 
voor het rijpingsproces en de conser-
vering van de wijnen van beslissende 
betekenis is.

Presentatieplateau

De voorzijde van het presentatieplateau 
kan schuin worden geplaatst, ideaal om 
maximaal 6 wijnflessen te presenteren. 
Dit klapplateau is ook bijzonder handig 
om geopende flessen op drinktempera-
tuur te bewaren.

Roestvrijstalen frame  
met handgreep

Met het hoogwaardige, eenvoudig te 
monteren roestvrijstalen frame kunnen 
alle EWTdf-modellen in elke keuken 
worden geïntegreerd. Dankzij de stevige 
roestvrijstalen handgreep kan de deur 
met weinig moeite worden geopend.

Getinte glasdeur

De hevelgreep met geïntegreerd ope-
nings- mechanisme is ergonomisch 
afgestemd op iedere deurhoogte en 
garandeert optimaal comfort bij het 
openen van de deur. Deze functionele 
deurgreep maakt het mogelijk met 
geringe inspanning de deur te openen. 
Dankzij de getinte glasdeur worden 
UV-stralen gefilterd zodat de wijnrijping 
niet door het schadelijke UV-licht wordt 
beïnvloed.

Plateauclips

Plateauclips met etiket zorgen voor een 
goed overzicht van de wijnvoorraad.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Uitrustingsvoordelen 
---

Vinidor serie
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Vinidor serie

Digitale temperatuurweergave

Het moderne LC Display met tiptoetsbediening en 
digitale temperatuurweergave waarborgt een nauw-
keurige handhaving van de geselecteerde tempe-
raturen. Door een zachte aanraking van het display 
kunnen alle functies eenvoudig worden ingesteld. 
Het deur- en temperatuuralarm biedt informatie over 
onregelmatigheden, zoals een deur die niet goed is 
gesloten.

²  Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de 
afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

³ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.

WTes 5872

1 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.  
  Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a

WTes 5872 
Vinidor

Energie-efficiëntieklasse: G 
²

Energieverbruik jaar / 24h: 206 / 0,564 kWh ²

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 178 ¹

Inhoud totaal ³: 503 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame

Zijwanden: edelstaal

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 192 / 70 / 74,2 ²

Bedieningspaneel
 • LC Display in koelruimte, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor 3 wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 3 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 13 legplateaus, waarvan 10 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
 • Slot

WTes 5972 
Vinidor

Energie-efficiëntieklasse: G 
²

Energieverbruik jaar / 24h: 191 / 0,523 kWh ²

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 211 ¹

Inhoud totaal ³: 521 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 38 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame

Zijwanden: edelstaal

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 192 / 70 / 74,2 ²

Bedieningspaneel
 • LC Display in koelruimte, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 10 legplateaus, waarvan 8 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
 • Slot

WTpes 5972 
Vinidor

Energie-efficiëntieklasse: G 
²

Energieverbruik jaar / 24h: 191 / 0,523 kWh ²

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 155 ¹

Inhoud totaal ³: 521 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 38 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame

Zijwanden: edelstaal

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 192 / 70 / 74,2 ²

Bedieningspaneel
 • LC Display in koelruimte, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 6 legplateaus, waarvan 5 op telescooprails, waarvan 2 uittrekmanden

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Edelstalen stanggreep
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Slot
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Houten plateaus op telescooprails

Stabiele houten plateaus op telescooprails bie-
den een goed overzicht en een snelle toegang tot 
de voorraad. De uitvoering van de handgemaakte 
plateaus is volledig aangepast voor het stabiel 
bewaren van flessen met Bordeauxformaat. Als  
de flessen tegen elkaar worden geplaatst kan de 
maximale capaciteit van de wijnkast worden benut.

LED verlichting

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak weggewerkte 
LED verlichting waarmee het complete interieur 
gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de minimale LED 
warm te afgifte kunnen wijnen ook voor langere tijd 
verlicht worden gepresenteerd; de lichtsterkte kan 
naar wens worden gedimd.

Vinidor serie

WTes 1672

1, 2  zie pagina 25
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. 
Volgens (EU) 2017/1369 6a.

WTes 1672 
Vinidor

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 147 / 0,402 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 34 ¹

Inhoud totaal ²: 95 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 36 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame

Zijwanden: edelstaal

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 82,2 / 59,8 / 57,5

Bedieningspaneel
 • Bediening in koelruimte, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 5 legplateaus, waarvan 3 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Aluminium greep
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Slot
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Vinidor serie

FreshAir koolfilter

De toevoer van schone lucht via een eenvoudig ver-
wisselbaar FreshAir koolfilter en de circulatie koeling 
garanderen een optimale luchtkwaliteit, die voor het 
rijpingsproces en de conservering van de wijnen van 
beslissende betekenis is.

Roestvrijstalen frame met handgreep. Meer informatie vindt u bij het 

gewenste model onder accessoires op: liebherrwebshop.be

1  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
²  Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

EWTgb 3583 
Vinidor

Vlak / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 178 / 0,487 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 83 ¹

Inhoud totaal ²: 271 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Nismaten in cm (H / B / D): 177,2-178 / 56-57 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 10 legplateaus, waarvan 8 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
 • TipOpen
 • Stelpootjes voorzijde
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

EWTgw 3583 
Vinidor

Vlak / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 178 / 0,487 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 83 ¹

Inhoud totaal ²: 271 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Nismaten in cm (H / B / D): 177,2-178 / 56-57 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 10 legplateaus, waarvan 8 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
 • TipOpen
 • Stelpootjes voorzijde
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

EWTdf 3553 
Vinidor

Deur-op-Deur / Inbouwapparaat met décorframe

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 176 / 0,482 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 80 ¹

Inhoud totaal ²: 254 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Nismaten in cm (H / B / D): 177,2-178 / 56-57 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 10 legplateaus, waarvan 8 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
 • Stelpootjes voorzijde
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



26 27

122
↑
  
↓

122
↑
  
↓

122
↑
  
↓

Presentatieplateau

De voorzijde van het presentatieplateau kan schuin 
worden geplaatst , ideaal om maximaal 5 wijnflessen  
te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder 
handig om geopende flessen geconditioneerd te 
bewaren.

SuperSilent

De SuperSilent apparaten zijn uiterst stil dankzij 
hun ontwerp en aangepaste onderdelen. Momen-
teel zijn deze toestellen de stilste toestellen in hun 
productklasse.

Vinidor serieVinidor serie

1  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
²  Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

EWTgb 2383 
Vinidor

Vlak / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 160 / 0,438 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 51 ¹

Inhoud totaal ²: 169 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 31 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Nismaten in cm (H / B / D): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 6 legplateaus, waarvan 4 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
 • TipOpen
 • Stelpootjes voorzijde
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

EWTgw 2383 
Vinidor

Vlak / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 160 / 0,438 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 51 ¹

Inhoud totaal ²: 169 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Nismaten in cm (H / B / D): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 6 legplateaus, waarvan 4 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
 • TipOpen
 • Stelpootjes voorzijde
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

EWTdf 2353 
Vinidor

Deur-op-Deur / Inbouwapparaat met décorframe

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 158 / 0,432 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 48 ¹

Inhoud totaal ²: 158 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Nismaten in cm (H / B / D): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 6 legplateaus, waarvan 4 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
 • Stelpootjes voorzijde
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
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Vinidor serie

TipOpen

De TipOpen techniek van Liebherr is perfect voor 
plaatsing in greeploze keukens. Een lichte aanraking 
van de glasdeur geeft een deuropening van 7 cm 
en maakt daarna het verder openen gemakkelijk. 
Indien de deur na enkele seconden niet verder wordt 
geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij 
het SoftSystem. 1  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

²  Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

EWTgb 1683 
Vinidor

Vlak / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 151 / 0,413 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 33 ¹

Inhoud totaal ²: 104 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Nismaten in cm (H / B / D): 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 4 legplateaus, waarvan 2 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
 • TipOpen
 • Stelpootjes voorzijde
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

EWTgw 1683 
Vinidor

Vlak / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 151 / 0,413 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 33 ¹

Inhoud totaal ²: 104 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Nismaten in cm (H / B / D): 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 4 legplateaus, waarvan 2 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
 • TipOpen
 • Stelpootjes voorzijde
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

EWTdf 1653 
Vinidor

Deur-op-Deur / Inbouwapparaat met décorframe

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 150 / 0,411 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 30 ¹

Inhoud totaal ²: 97 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Nismaten in cm (H / B / D): 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 4 legplateaus, waarvan 2 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
 • Stelpootjes voorzijde
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Roestvrijstalen frame met handgreep. Meer informatie vindt u bij het 

gewenste model onder accessoires op: liebherrwebshop.be
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Vinidor serie

UWTgb 1682
1  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
²  Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

UWTgb 1682 
Vinidor

Vlak / Onderbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 146 / 0,400 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 34 ¹

Inhoud totaal ²: 94 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Nismaten in cm (H / B / D): 82-87 / 60 / min. 58

Bedieningspaneel
 • LC Display, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 5 legplateaus, waarvan 3 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
 • TipOpen
 • In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

UWTes 1672 
Vinidor

Vlak / Onderbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 142 / 0,389 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 34 ¹

Inhoud totaal ²: 94 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 38 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame

Nismaten in cm (H / B / D): 82-87 / 60 / min. 58

Bedieningspaneel
 • Bediening in koelruimte, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 5 legplateaus, waarvan 3 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
 • Aluminium greep
 • In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Slot
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LED verlichting

Voor wijnliefhebbers wordt de presenta-
tie van wijnen door de isolatieglasdeur 
en de apart schakelbare interieurver-
lichting nog eenvoudiger en eleganter. 
Dankzij de minimale warmteafgifte van 
de LED’s kunnen wijnen zonder pro-
blemen gedurende lange tijd onder het 
licht worden gepresenteerd.

Getinte isolatieglasdeur

Dankzij de getinte glasdeur worden 
UV-stralen gefilterd zodat de wijnrij-
ping niet door het schadelijke UV-licht 
wordt beïnvloed. De hevelgreep met 
geïntegreerd openingsmechanisme is 
ergonomisch afgestemd op iedere lengte 
en garandeert optimaal comfort bij het 
openen van de deur.

Presentatieplateau

De voorzijde van het presentatieplateau 
kan schuin worden geplaatst, ideaal om 
maximaal 6 wijnflessen te presenteren. 
Dit klapplateau is ook bijzonder handig 
om geopende flessen geconditioneerd 
te bewaren.

TipOpen

De TipOpen techniek van Liebherr is 
perfect voor plaatsing in greeploze 
keukens. Een lichte aanraking van de 
glasdeur geeft een deuropening van 
5 cm en maakt het verder openen 
gemakkelijk. Indien de deur na enkele 
seconden niet verder wordt geopend, 
dan sluit deze weer automatisch dankzij 
het SoftSystem.

Elektronische regeling

De wijnbewaarkasten uit de GrandCru 
serie zijn uitgerust met een elektroni-
sche regeling met digitale temperatuur-
aanduiding. De temperatuur laat zich via 
het bedieningspaneel per graad nauw-
keurig tussen +5°C en +20°C instellen. 
De kinderbeveiliging biedt bescherming 
tegen onbedoelde wijziging van de 
instellingen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Uitrustingsvoordelen 
---

Wijnbewaarkasten GrandCru

Houten draagplateaus

Voor het beste overzicht en een goed 
gestructureerde opslag zijn de houten 
draagplateaus zeer goed in hoogte 
verstelbaar. Voor een optimale benut-
ting van de capaciteit kunnen flessen 
tegen elkaar worden aangelegd. De 
houten draagplateaus zijn dusdanig 
ontworpen dat flessen met Bordeaux-
formaat volledig stabiel liggen.

WKt 5552
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FreshAir koolfilter

De toevoer van schone lucht via een eenvoudig ver-
wisselbaar FreshAir koolfilter en de circulatie koeling 
garanderen een optimale luchtkwaliteit, die voor het 
rijpingsproces en de conservering van de wijnen van 
beslissende betekenis is.

Houten draagplateaus

Voor het beste overzicht en een goed gestructu-
reerde opslag zijn de houten draagplateaus variabel 
in hoogte verstelbaar. Voor het optimaal benutten 
van de capaciteit kunnen flessen tegen elkaar 
worden aangelegd. De houten draagplateaus zijn 
dusdanig ontworpen dat flessen met Bordeauxfor-
maat volledig stabiel liggen.

Wijnbewaarkasten GrandCruWijnbewaarkasten GrandCru

1  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
²  Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

WKt 6451 
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse: F
Energieverbruik jaar / 24h: 125 / 0,342 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 312 ¹

Inhoud totaal ²: 614 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 39 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur: Metaal, terra

Zijwanden: terra

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 193 / 74,7 / 75,9

Bedieningspaneel
 • Bediening in bovenblad, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED interieurverlichting
 • In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 • 7 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • SwingLine (deur licht bollend)
 • Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Slot

WKt 5552 
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 147 / 0,402 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 253 ¹

Inhoud totaal ²: 526 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 39 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur, frame terra

Zijwanden: terra

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 192 / 70 / 74,2

Bedieningspaneel
 • Bediening in koelruimte, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen
 • In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 • 7 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Slot

WKt 5551 
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse: E
Energieverbruik jaar / 24h: 94 / 0,257 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 253 ¹

Inhoud totaal ²: 500 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 38 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur: Metaal, terra

Zijwanden: terra

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 192 / 70 / 74,2

Bedieningspaneel
 • Bediening in koelruimte, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED interieurverlichting
 • In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 • 7 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Slot
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Wijnbewaarkasten GrandCru

LED verlichting

Voor wijnliefhebbers wordt de presentatie van wijnen 
door de isolatieglasdeur en de apart schakelbare 
interieurverlichting nog eenvoudiger en eleganter. 
Dankzij de minimale warmteafgifte van de LED’s 
kunnen wijnen zonder problemen gedurende lange 
tijd onder het licht worden gepresenteerd.

Elektronische regeling

De wijnbewaarkasten uit de GrandCru serie zijn uit-
gerust met een elektronische regeling met digitale 
temperatuuraanduiding. De temperatuur laat zich 
via het bedieningspaneel per graad nauwkeurig tus-
sen +5°C en +20°C instellen. De kinderbeveiliging 
biedt bescherming tegen onbedoelde wijziging van 
de instellingen. 

1  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
²  Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

WKes 4552 
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse: F
Energieverbruik jaar / 24h: 117 / 0,320 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 201 ¹

Inhoud totaal ²: 436 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 38 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame

Zijwanden: edelstaal

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 70 / 74,2

Bedieningspaneel
 • Bediening in koelruimte, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen
 • In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 • 6 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Slot

WKt 4552 
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse: F
Energieverbruik jaar / 24h: 117 / 0,320 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 201 ¹

Inhoud totaal ²: 436 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 38 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur, frame terra

Zijwanden: terra

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 70 / 74,2

Bedieningspaneel
 • Bediening in koelruimte, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen
 • In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 • 6 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Slot

WKt 4551 
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse: E
Energieverbruik jaar / 24h: 94 / 0,257 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 201 ¹

Inhoud totaal ²: 414 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 38 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur: Metaal, terra

Zijwanden: terra

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 70 / 74,2

Bedieningspaneel
 • Bediening in koelruimte, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED interieurverlichting
 • In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 • 6 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Slot

Wijnbewaarkasten GrandCru
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FreshAir koolfilter

De toevoer van schone lucht via een eenvoudig ver-
wisselbaar FreshAir koolfilter en de circulatie koeling 
garanderen een optimale luchtkwaliteit, die voor het 
rijpingsproces en de conservering van de wijnen van 
beslissende betekenis is.

Houten draagplateaus

Voor het beste overzicht en een goed gestructu-
reerde opslag zijn de houten draagplateaus variabel 
in hoogte verstelbaar. Voor het optimaal benutten 
van de capaciteit kunnen flessen tegen elkaar 
worden aangelegd. De houten draagplateaus zijn 
dusdanig ontworpen dat flessen met Bordeauxfor-
maat volledig stabiel liggen. 

Wijnbewaarkasten GrandCru

Praktische lade

De praktische lade kan worden gebruikt voor het 
bewaren van wijnbestek of chocolade en pralines, 
die ter afronding van een goed glas wijn ook perfect 
gekoeld kunnen worden geserveerd.

LED-verlichting

Voor een optimale presentatie van de beste wijnen 
is de WKes 653 uitgevoerd met schakelbare en dim-
bare led-verlichting. Dankzij de minimale warmte-
afgifte van de LED’s kunnen wijnen zonder proble-
men gedurende lange tijd onder het licht worden 
gepresenteerd.

1, 2  zie pagina 41
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. 
Volgens (EU) 2017/1369 6a.

UWKes 1752 
GrandCru

Vlak / Onderbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 139 / 0,380 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 46 ¹

Inhoud totaal ²: 110 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 38 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame

Nismaten in cm (H / B / D): 82-87 / 60-61 / min. 58

Bedieningspaneel
 • Bediening in koelruimte, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen
 • Plateaus van beukenhout
 • 4 legplateaus, waarvan 3 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
 • Aluminium greep
 • In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
 • Slot

WKes 653 
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse: E
Energieverbruik jaar / 24h: 78 / 0,213 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 12 ¹

Inhoud totaal ²: 48 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 37 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel

Zijwanden: edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 61,2 / 42,5 / 47,8

Bedieningspaneel
 • LC Display in koelruimte, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Deurscharniering rechts, vast
 • Deurrubber wisselbaar
 • Wijnbestek/chocolade lade
 • Wandmontage mogelijk
 • Slot

Wijnbewaarkasten GrandCru
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Wijnbewaarkasten GrandCru

1  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
²  Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

TipOpen

De TipOpen techniek van Liebherr is perfect voor 
plaatsing in greeploze keukens. Een lichte aanraking 
van de glasdeur geeft een deuropening van 5 cm 
en maakt het verder openen gemakkelijk. Indien de 
deur na enkele seconden niet verder wordt geo-
pend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het 
SoftSystem.

Opberglade

De uittrekbare opberglade voor wijnbestek (inclusief 
2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieracces-
soires) kan direct onder de WKE 582-wijnbewaar-
kasten worden geplaatst. Samen met de 45 cm hoge 
WKE 582-wijnbewaarkast komt de totale nishoogte 
op 60 cm. Leverbaar met zwart glasfront (9901 085), 
wit glasfront (9901 086) of inox front (9901 084).

WKEgb 582 
GrandCru

Vlak / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 116 / 0,317 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 18 ¹

Inhoud totaal ²: 47 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Nismaten in cm (H / B / D): 45-45,2 / 56-57 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, Touch
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 3 legplateaus, waarvan 2 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
 • Neerklapbare deur met TipOpen
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
 • Deurrubber wisselbaar

WKEgw 582 
GrandCru

Vlak / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 116 / 0,317 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 18 ¹

Inhoud totaal ²: 47 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Nismaten in cm (H / B / D): 45-45,2 / 56-57 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, Touch
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 3 legplateaus, waarvan 2 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
 • Neerklapbare deur met TipOpen
 • Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
 • Deurrubber wisselbaar

WKEes 553 
GrandCru

Vlak / Inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 140 / 0,383 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 18 ¹

Inhoud totaal ²: 51 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame

Nismaten in cm (H / B / D): 45 / 56 / min. 55

Bedieningspaneel
 • LC Display, Touch
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van beukenhout
 • 3 legplateaus, waarvan 2 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
 • Verzonken handgreep
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar

Wijnbewaarkasten GrandCru
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Interieurverlichting

Voor wijnliefhebbers wordt de presenta-
tie van wijnen door de isolatieglasdeur 
en de apart schakelbare interieurver-
lichting nog eenvoudiger en eleganter. 
Dankzij de getinte glasdeur worden 
UV-stralen gefilterd zodat de wijnrijping 
niet door het schadelijke UV-licht wordt 
beïnvloed.

Getinte isolatieglasdeur

De getinte isolatieglasdeur biedt een 
veilige UV-bescherming én ook bij 
gesloten deur een snel overzicht op de 
voorraad. De zwarte stanggreep zit op 
de ideale hoogte.

Meegeleverde plateauclips

De meegeleverde plateauclips bie-
den u een nog beter overzicht van uw 
voorraad wijnen. Deze clips zijn naar 
wens te verschuiven over het front van 
de houten plateaus. Extra clips zijn als 
accessoire te bestellen.

FreshAir koolfilter

De toevoer van schone lucht via een 
eenvoudig verwisselbaar FreshAir kool-
filter en de circulatie koeling garanderen 
een optimale luchtkwaliteit, die voor het 
rijpingsproces en de conservering van 
de wijnen van beslissende betekenis is.

Elektronische regeling

De wijnbewaarkasten uit de Vinothek 
serie zijn uitgerust met een elektroni-
sche regeling met digitale temperatuur 
aanduiding. De tem peratuur laat zich via 
het bedieningspaneel per graad nauw-
keurig tussen +5°C en +20°C instellen. 
De kinderbeveiliging biedt bescherming 
tegen onbedoelde wijziging van de 
instellingen van de besturing.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Uitrustingsvoordelen 
---

Wijnbewaarkasten Vinothek

Houten draagplateaus

Voor het beste overzicht en een goed 
gestructureerde opslag zijn de houten 
draagplateaus zeer goed in hoogte ver-
stelbaar. Voor een optimale benutting 
van de capaciteit kunnen flessen tegen 
elkaar worden aangelegd. De houten 
draagplateaus zijn dusdanig ontworpen 
dat flessen met Bordeauxformaat volle-
dig stabiel liggen.

WKb 4212
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Wijnbewaarkasten VinothekWijnbewaarkasten Vinothek

1  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
²  Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

WKb 4212 
Vinothek

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 177 / 0,484 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 200 ¹

Inhoud totaal ²: 402 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 39 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur, zwart glas

Zijwanden: zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 60 / 73,9

Bedieningspaneel
 • Bediening in bovenblad, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • Interieurverlichting permanent in te schakelen
 • In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 • 6 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Ergonomische stanggreep zwart
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar

WKr 4211 
Vinothek

Energie-efficiëntieklasse: F
Energieverbruik jaar / 24h: 108 / 0,295 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 200 ¹

Inhoud totaal ²: 383 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 37 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur: Metaal, bordeauxrood

Zijwanden: zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 60 / 73,9

Bedieningspaneel
 • Bediening in bovenblad, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 • 6 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Ergonomische stanggreep zwart
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar

WKb 3212 
Vinothek

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 171 / 0,468 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 164 ¹

Inhoud totaal ²: 315 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 37 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur, zwart glas

Zijwanden: zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 135 / 60 / 73,9

Bedieningspaneel
 • Bediening in bovenblad, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • Interieurverlichting permanent in te schakelen
 • In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 • 4 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Ergonomische stanggreep zwart
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar

WKr 3211 
Vinothek

Energie-efficiëntieklasse: E
Energieverbruik jaar / 24h: 92 / 0,252 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 164 ¹

Inhoud totaal ²: 300 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 37 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur: Metaal, bordeauxrood

Zijwanden: zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 135 / 60 / 73,9

Bedieningspaneel
 • Bediening in bovenblad, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 • 4 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Ergonomische stanggreep zwart
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar
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WKb 1812 
Vinothek

Energie-efficiëntieklasse: G
Energieverbruik jaar / 24h: 123 / 0,337 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 66 ¹

Inhoud totaal ²: 135 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 38 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur: Isolatieglasdeur, zwart glas

Zijwanden: zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 89 / 60 / 61,3

Bedieningspaneel
 • Bediening in bovenblad, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • Interieurverlichting permanent in te schakelen
 • In hoogte verstelbare draagroosters
 • 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Ergonomische stanggreep zwart
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar

WKr 1811 
Vinothek

Energie-efficiëntieklasse: E
Energieverbruik jaar / 24h: 76 / 0,208 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 66 ¹

Inhoud totaal ²: 128 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 37 dB(A) / C

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur: Metaal, bordeauxrood

Zijwanden: zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 89 / 60 / 61,3

Bedieningspaneel
 • Bediening in bovenblad, drukknop
 • Digitale temperatuuraanduiding
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • In hoogte verstelbare draagroosters
 • 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Ergonomische stanggreep zwart
 • Deurscharniering wisselbaar
 • Deurrubber wisselbaar

ZKes 453 
Humidor

Energie-efficiëntieklasse: 

Energieverbruik jaar / 24h: 162 / 0,443 kWh

Inhoud totaal : 43 l

Geluidsniveau:  40 dB(A)

Klimaatklasse: N (van +16 °C tot +32 °C)

Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel

Zijwanden: edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 61,2 / 42,5 / 47,8

Bedieningspaneel
 • LC Display in koelruimte, aanraaktoetsen
 • Digitale temperatuur- en luchtvochtigheidweergave
 • Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 • Deuralarm: akoestisch
 • Kinderbeveiliging

Humidor
 • 1 temperatuurzone, instelbaar van +16 °C tot +20 °C
 • Luchtvochtigheid, instelbaar tussen 68% en 75%
 • Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 • Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
 • LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 • Plateaus van Spaans cederhout
 • 2 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
 • HardLine (volledig vlakke deur)
 • Deurscharniering rechts, vast
 • Deurrubber wisselbaar
 • 2 presentatieboxen
 • Wandmontage mogelijk
 • Slot

1, 2  zie pagina 45
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. 
Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Ons catalogusprogramma

Vraag uw Liebherr detailhandelaar naar onze hoofdcatalogi 
voor vrijstaande en inbouwapparaten en onze specials.  
Alle catalogi zijn ook te downloaden op liebherr.be.

SmartDevice-app: uw slimme begeleider voor uw 
Liebherr. Bedien uw apparaten comfortabel via de 
app, ontvang belangrijke statusmeldingen en pro-
fiteer van vele andere services rondom uw apparaat.

Hier kunt u onze apps downloaden.

N.V. CINEM – Preflexbaan 162-165 – B-1740 Ternat
Tel. (02) 456 00 39 – info@cinem.be – www.liebherr.be




