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Liebherr-Hausgeräte GmbH, Germany

Global success:  
The Liebherr Group.

Liebherr Group Liebherr Group

Refrigeration and freezing

 Mobile cranes

Aerospace

Crawler cranes Earthmoving

Liebherr is a third-generation,  
family- owned company founded  
in 1949 by Hans Liebherr.

Liebherr - Specialists in refrigeration and freezing.

Headquartered in Germany, Liebherr-Hausgeräte has an  
impressive range of more than 3,000 products in its portfolio.

With over 70 years of success, Liebherr is known as a pioneer  
in high-quality, breakthrough innovations and countless  
cutting-edge technologies in numerous industries. One of the 
world’s largest manufacturers of construction machinery, 
Liebherr has expanded its broadly diversified portfolio to 13 
product segments including earthmoving, deep foundation 
machines, mobile and crawler cranes, tower cranes, concrete 
technology, material handling technology, mining, maritime 
cranes, aerospace and transportation systems, gear technology 
and automation systems, components, hotel, and refrigeration 
and freezing. The company currently employs about 48,000 
people in more than 140 companies in over 50 countries 
worldwide.

ความสำาเร็จระดบัโลก: กลุ�มบรษัิทลบีแฮร ์

ลบีแฮรก์�อตัง้ข้น้ในปี 1949 โดย ฮานส ์ลบีแฮร ์
ปัจจุบันบริหารโดยทายาทรุ่นที่ 3 ของครอบครัว

จากความสำาเร็จกว�า 70 ปี ลบีแฮรเ์ป็นทีรู่ �จกัในฐานะผูู้ �บกุเบกินวตักรรม
คณุภาพสงู ก �าวลำา้ด �วยนวตักรรมและเทคโนโลยทีีน่ำาสมยันับไม�ถ �วน
ในอตุสาหกรรมต�างๆ ลบีแฮรเ์ป็นผูู้ �ผู้ลติเครือ่งจกัรก�อสร �างรายใหญ�ทีส่ดุ
รายหน่้งของโลกและยงัได �ขยายกลุ�มผู้ลติภณัฑ์ห์ลากหลายไปยงั 
13 กลุ�มผู้ลติภณัฑ์ ์อนัได �แก� ธุรุกจิการบรรทกุขนย�ายดนิ เครือ่งจกัร
ฐานรากเครนเคลือ่นทีแ่ละเครนตนีตะขาบ ทาวเวอรเ์ครน เทคโนโลยี
คอนกรตี เทคโนโลยกีารจดัการวสัด ุธุรุกจิเหมืองแร� เครนสำาหรบัเรอื
เดนิทะเล ธุรุกจิอวกาศและระบบขนส�ง เทคโนโลยรีะบบเกยีรแ์ละระบบ
อตัโนมตั ิธุรุกจิชิน้ส�วนเครือ่งจกัร ธุรุกจิโรงแรม และธุรุกจิเครือ่งทำาความ
เย็นและแช�แข็ง ปัจจบุนับรษัิทมีพนักงานประมาณ 48,000 คนจาก 140 บรษัิท
ในกว�า 50 ประเทศทัว่โลก

ลีีบแฮร์-์ผู้้ �เชีี่�ยวชี่าญด้�านการ์ทำำาความเย็นแลีะแช่ี่แข็็ง

สำานักงานใหญ�ของธุรุกจิเครือ่งทำาความเย็นของลบีแฮรต์ัง้อยู�ในประเทศ
เยอรมนี มีกลุ�มผู้ลติภณัฑ์ท์ีน่�าประทบัใจมากกว�า 3,000 รายการ
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6 Quality Quality

Before we think  
about fridges, 
we think about you.

Fridges are supposed to cool. But 
what else should modern appliances 
be capable of today? How can they 
better meet customer needs? How 
can their design be more efficient, 
intuitive and modern?

Achieving the highest quality is our standard.

We have been manufacturing high-quality fridges and  
freezers and selling them around the world since 1954.  
German engineering – from an enduring connection with  
our founder and in the knowledge that engineering expertise 
has been pooled here for generations. 

Built to last.

You can experience our quality standards in the smallest of 
details. For example, before a door hinge is approved by us, it 
must pass through at least 100,000 opening cycles. This  
corresponds to a usage period of more than 15 years. We 
keep all essential spare parts in stock for well over 10 years.

All our production sites are certified according to interna-
tional ISO 9001 standard for quality and ISO 14001 Standard 
for environmental management.

We don’t just say it. We also guarantee it.

Your Liebherr will be reliable companion for a very long time.
แน�นอนว�าตู �เย็นควรทำาความเย็นได � แต�อปุกรณ ์
ทีท่นัสมยัในปัจจบุนัควรทำาอะไรได �อกีบ �าง? 
จะสามารถตอบสนองความต �องการของลกูค �า
ได �ดยีิง่ข้น้ได �อย�างไร? การออกแบบจะมี
ประสทิธุภิาพ ใช �งานง�ายและทนัสมยัมากข้น้
ได �อย�างไร?

ก�อนทีเ่ราจะน้กถง้ตู �เย็น เราคดิถง้คณุ

เร์าไม่ได้ �แคพู้่ด้ เร์าร์บัปร์ะกนั
สถานทีผู่้ลติทัง้หมดของเราได �รบัการรบัรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001 
ด�านคณุภาพและมาตรฐาน ISO 14001 สำาหรบัการจดัการสิง่แวดล�อม 

เครือ่งใช �ไฟฟ�าลบีแฮรข์องคณุจะเป็นเพื่อนทีไ่ว �ใจได �อย�างยาวนาน

การ์บร์ร์ลุีคณุภาพูสู้งสุูด้คือมาตร์ฐานข็องเร์า
ลบีแฮรผ์ู้ลติตู �เย็นและตู �แช�แข็งคณุภาพสงู จดัจำาหน�ายไปทัว่โลกตัง้แต� 
ปี 1954 ใช �วศิวกรรมเยอรมนัทีเ่กดิจากการเชือ่มต�อทีย่ัง่ยนืจากผูู้ �ก�อตัง้ 
ของเรากบัความรู � ความเชีย่วชาญด�านวศิวกรรมทีร่วบรวมไว �ตลอดหลาย
ชัว่อายคุน

สูร์ �างมาเพืู�อความทำนทำาน
คณุสามารถสมัผู้สัมาตรฐานคณุภาพของเราได �ในทกุรายละเอยีด  
ตวัอย�างเช�น ก�อนทีบ่านพบัประตจูะผู้�านการอนุมตัจิดัจำาหน�าย จะต �อง 
ผู้�านการทดสอบการเปิดอย�างน�อย 100,000 รอบ ซ้ง่เทยีบเป็นระยะเวลา 
การใช �งานมากกว�า 15 ปี ลบีแฮรย์งัสำารองอะไหล�ทีจ่ำาเป็นทัง้หมดไว �ใน 
สต็อกนานกว�า 10 ปี
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Hydro
Breeze

Freshness Technology Freshness Technology

Thanks to two completely separate refrigeration circuits, it 
ensures that there is no exchange of air between the fridge 
and freezer compartments. The food neither dries out nor are 
odours transferred

DuoCooling. No drying out.

At the same temperature as in the fridge compartment and 
air-tight, lettuce, for example, remains crisp and fresh even 
after 10 days.

EasyFresh. Ideal for fruit and vegetables.

BioFresh offers the ideal storage conditions. The air-tight 

Fruit & Vegetable safe is the ideal environment for fresh 
produce. Meat, fish and dairy products are in good hands in 
the Meat & Dairy safe.

BioFresh. Our all-rounder.

BioFresh Professional.  
Refrigerate like the  professionals.
Every time the door is opened and after every 90 minutes,  
a fresh, cold mist is produced, covering fruits and vegetables 
like a balm to ensure crisp freshness and giving them a nice 
wow effect.

There are three main reasons that motivate us to keep  
perfecting it. First: An ideal climate contributes to keeping 
your food fresh for longer. Second: This prevents unnecessary 
food waste and means you have to go shopping less  
frequently. Three: Optimal storage helps to protect vitamins 
and nutrients.

Fresh. Sustainable. Healthy.

Freshness is a question 
of tech nology.

Storing groceries in ideal climatic 
conditions not only ensures  
extra-long freshness and storage 
time, it also makes a substantial  
contribution to avoiding food waste. 
Thanks to the perfect combination  
of integrated freshness technologies.

HydroBreeze — the cold fresh mist.

We found inspiration for the HydroBreeze in 
Salinas Valley in California. Due to the proximity to 
the cool Pacific Ocean, in the summer a fine 
humid mist covers the valley and the fields. 
This prevents the vegetables grown here from 
drying out.

การรกัษาความสดเป็นเรือ่งของเทคโนโลยี

จดัเก็บวตัถดุบิในสภาพอากาศทีเ่หมาะสม 
ไม�เพียงแต�รบัประกนัความสดและเวลาในการ 
จดัเก็บให�นานเป็นพิเศษเท�านัน้ แต�ยงัมีส�วน
ช�วยในการหลกีเลีย่งการเกดิอาหารเหลอืทิง้อกี
ด �วย ต �องขอบคณุการผู้สมผู้สานทีล่งตวัของ
เทคโนโลยกีารรกัษาความสดแบบบรูณาการ

ด�วยวงจรทำาความเย็นสองวงจรทีแ่ยกจากกนัโดยสิน้เชงิ จง้มัน่ใจได �ว�า

จะไม�มีการแลกเปลีย่นอากาศระหว�างช�องแช�เย็นและช�องแช�แข็ง 
อาหารจง้ไม�แห �งและไม�ส�งกลิน่

DuoCooling ไม่มีการ์แห้ �งเสีูย

สาเหตหุลกัสามประการทีก่ระตุ �นให �เรามุ�งสู�ความสมบรูณแ์บบอยู�เสมอ 
ประการแรก สภาพภมูิอากาศในอดุมคตมิีส�วนทำาให �อาหารของคณุ
สดได�นานข้น้ ประการทีส่อง สิง่นีจ้ะช�วยป�องกนัอาหารเหลอืทิง้ โดยไม�จำาเป็น 
และยงัช�วยคณุลดความถีใ่นการไปช�อปป้ิงได � ประการทีส่าม การจดัเก็บที่
เหมาะสมยงัช�วยปกป�องวติามินและสารอาหารในอาหารอกีด �วยด �วยอณุหภมูเิดยีวกบัในช�องแช�เย็นทีป่�องกนัการสญูเสยีความเย็น 

ผู้กักาดหอมจะคงความกรอบและสดใหม� แม �จะผู้�านไปถง้ 10 วนั

EasyFresh เห้มาะสูำาห้ร์บัผู้กัแลีะผู้ลีไม �

สูด้ ยั�งยืน สุูข็ภาพูดี้

BioFresh ให �สภาวะการจดัเก็บทีเ่หมาะสม ช�อง Fruit & Vegetable safe 
เสมอืนตู �นิรภยัแบบสญุญากาศด�วยสภาพแวดล�อมทีเ่หมาะสำาหรบัการจดัเก็บ
ผู้กัและผู้ลไม� เนือ้สตัว ์ปลา และผู้ลติภณัฑ์จ์ากนมจะถกูจดัเก็บไว �อย�างดี
ในช�อง Meat & Dairy safe

เราได �แรงบนัดาลใจ HydroBreeze จากหบุเขาซาลนิาส
ในแคลฟิอรเ์นีย ซ้ง่อยู�ใกล �กบัมหาสมทุรแปซฟิิก
ทีเ่ย็นสบาย ทกุฤดรู �อนทีน่ั่นจะมีหมอกชุ�มชืน้ปกคลมุ
หบุเขาและทุ�งหญ�า หมอกทีชุ่�มชืน้นัน้ช�วยป�องกนัไม�ให �
ผู้กัทีป่ลกูแห�งเสยี

BioFresh ผู้้ �ร์อบร์้ �ข็องเร์า

HydroBreeze - ห้มอกเย็นสูด้ชืี่�น

BioFresh Professional แช่ี่เย็นอย่างมืออาชีี่พู
ทกุๆ 90 นาท ีหรอืทกุๆ ครัง้ทีเ่ปิดประต ูช�อง BioFresh Professional 

จะผู้ลติหมอกเย็นสดชืน่ ปกคลมุผู้กัและผู้ลไม� เพื่อให �มัน่ใจว�าผู้กัและผู้ลไม�
จะสดกรอบและน�าตืน่ตาตืน่ใจเมื่อได �เห็น
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Comfort & Flexibility Comfort & Flexibility

Fits exactly  
to your needs.

With the VarioBox and the VarioSafe you can store smaller 
objects neatly in the door or interior – always exactly at the 
height you like.

Our appliances have telescopic rails in the fridge and freezer 
compartments which enable the drawers to slide back and 
forth with ease. SoftSystem. This means that our doors 
always close gently and quietly

As flexible as your life.

Full of food. And convenience.

Fridges and freezers are used daily. 
We develop fridges and freezers that 
impress with their ease of use and 
flexibility – from the first door  
opening to the smallest features –  
to perfectly adapt to your needs.

ตรงตามความต�องการของคณุ

ตู �เย็นและตู �แช�แข็งนัน้ต �องใช �ทกุวนั เราจง้พฒันา 
ตู �เย็นและตู �แช�แข็งทีส่ร �างความประทบัใจด�วย
ความสะดวกและความยดืหยุ�นในการใช �งาน  
โดยเริม่ตัง้แต�การเปิดประตไูปจนถง้รายละเอยีด
ทีเ่ล็กทีส่ดุ เพื่อปรบัให �เข �ากบัความต�องการของ
คณุได �อย�างลงตวั

ด�วย VarioBox และ VarioSafe คณุสามารถจดัเก็บสิง่ของขนาดเล็ก
ได �เรยีบร �อยเสมอในระดบัความสงูทีค่ณุต �องการ 

ยืด้ห้ยุ่นตามความต�องการ์ข็องคณุ

เครือ่งใช �ไฟฟ�าของเรามรีางเลือ่นแบบยดืหดได�ในช�องแช�เย็นและ 
ช�องแช�แข็ง ช�วยให�ลิน้ชกัเลือ่นเข �า-ออกได�อย�างง�ายดาย ด �วยระบบ 
SoftSystem ยงัช�วยให�ประตปิูดอย�างนุ�มนวลและเงยีบเสมอ

เต็มไปด้�วยอาห้าร์แลีะความสูะด้วกสูบาย
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Timeless and  
elegant. Design  
for every  kitchen.

Design Design

Puristic and timeless on the one hand. Elegant and exclusive 
on the other. The Liebherr design language blends design and 
functionality.

Our LED sprovide a pleasant, bright 
light tone that makes your food look 
even more appetizing. As they have a 
very low heat generation, everything 
stays cool and fresh.

Just a fan? Not at all: the high 
glossy fan with ambient lighting 
ensures almost uniform temperature 
distribution and also includes the 
FreshAir activated charcoal filter. 
Functionality at its best.

Design meets functionality.

Liebherr appliances are designed to 
inspire awe and integrate seamlessly 
into your kitchen. Multiple size  
configurations, installation options, 
and choice of stainless steel or  
personalized finishes allow for perfect 
integration into your dream kitchen. 

เหนือกาลเวลาและสง�างาม 
ออกแบบให�เหมาะกบัทกุชดุครวั

เครือ่งใช �ไฟฟ�าลบีแฮรอ์อกแบบมาเพื่อสร �าง
แรงบนัดาลใจและผู้สานเข �ากบัห �องครวัของคณุ
อย�างลงตวั ด �วยขนาดและลกัษณะการตดิตัง้
ทีม่ีให �เลอืกหลากหลาย สามารถเลอืกตกแต�ง
ด �วยหน�าบานสแตนเลสสตลีหรอืจะใช �หน�าบาน
เฟอรนิ์เจอรต์ามต�องการ ช�วยให�ผู้สมผู้สานเข �ากบั
ห �องครวัในฝัันของคณุได�อย�างสมบรูณแ์บบ

ไฟ LED ของเราให�โทนแสงทีน่�ารืน่รมย ์
ทำาให �อาหารของคณุดนู�ารบัประทานยิง่ข้น้ 
เน่ืองจากมีความร �อนตำา่มาก ทกุอย�างจง้เย็น
และสดชืน่

แค�พดัลมหรอื? ไม�เลย! พดัลมทีเ่งางามพร�อม
แสงโดยรอบ มัน่ใจว�าจะจดัสรรอณุหภมูิได �
อย�างสมำ่าเสมอ และด�วยไส �กรองถ�านของ 
FreshAir จง้ช�วยให�การทำางานทีด่ทีีส่ดุ

พิถพีิถนัและเหนือกาลเวลา สง�างามและพิเศษกว�าใคร แนวทางการ
ออกแบบของลบีแฮรผ์ู้สมผู้สานการออกแบบและการใช �งานเข �าด �วยกนั 

การ์ออกแบบบร์ร์จบกบัการ์ใชี่ �งาน
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Perfectly balanced:  
a powerful,  
complete package.

Sustainability inside.

A good fridge is a real all-rounder: 

In addition to low power consumption 
and low noise levels, it should also 
offer plenty of space for food and 
have power reserves for when they 
are needed. Our appliances offer  
a balanced, perfectly coordinated  
complete package of energy  
efficiency, volume, noise level and  
cooling performance.

We are constantly working on reducing 
the consumption and electricity costs 
– while maintaining their excellent 
performance.

Performance in Balance Performance in Balance

For example, we test all functional parts for a service life of 
15 years and at the same time take care of your ecological 
footprint: because a long service life significantly reduces 
the consumption of energy and resources.

Liebherr appliances occupy top positions in efficiency  
rankings and, thanks to low electricity costs, your wallet too.

Our product range therefore offers a wide selection of 
extremely quiet appliances. Some even achieve the  
ultra-quiet level of 29 dB.

Intelligent sensor technology constantly adapts the cooling 
performance to the current use to cool a larger amount of 
food after the weekly shop and extremely quickly at the 
touch of a button.

From extra-large drawers to the smallest details, we make 
sure that no liter of volume goes to waste.

Efficiency 

Noise level 

Refrigeration

Volume 

เราทำางานอย�างต�อเน่ืองเพื่อลดการใช �ไฟฟ�าและ
ค�าไฟฟ�า ในขณะทีย่งัคงประสทิธุภิาพการทำางาน
ทีย่อดเยีย่ม

ความยัง่ยนือยู�ในตู �

สมดลุอย�างสมบรูณแ์บบ: 
ด�วยความเพรยีบพร�อมและทรงพลงั

ตู �เย็นทีด่ตี �องเป็นอปุกรณอ์เนกประสงคอ์ย�าง
แท�จรงิ นอกจากใช�พลงังานตำา่และระดบัเสยีง 
ทีเ่บาแล �ว ตู �เย็นควรมีพืน้ทีเ่พียงพอสำาหรบัใส�
อาหารและมีพลงังานสำารองเมื่อจำาเป็น เครือ่งใช �
ไฟฟ�าของเรานำาเสนอการประหยดัพลงังาน  
ความจ ุระดบัเสยีง และประสทิธุภิาพการทำาความ
เย็นทีส่มดลุและสมบรูณแ์บบในหน่้งเดยีว

เครือ่งใช �ไฟฟ�าลบีแฮรค์รองตำาแหน�งสงูสดุในการจดัอนัดบัประสทิธุภิาพ
การใช �พลงังาน กนิไฟตำา่และเป็นมิตรกบักระเป๋าเงนิของคณุ 

ผู้ลติภณัฑ์ข์องเรามีเครือ่งใช �ไฟฟ�าทีเ่งยีบเป็นพิเศษให�เลอืกมากมาย 
บางรุ�นถง้ขัน้เงยีบสดุๆ ทีร่ะดบัเพียง 29 เดซเิบล 

ตัง้แต�ลิน้ชกัขนาดใหญ�พิเศษไปจนถง้รายละเอยีดทีเ่ล็กทีส่ดุ เรามัน่ใจว�า
ความจใุนตู �จะไม�เสยีเปล�า 

ปร์ะสิูทำธิิภาพู

ร์ะด้บัเสีูยง

เทคโนโลยเีซ็นเซอรอ์จัฉรยิะปรบัประสทิธุภิาพการทำาความเย็นให�เข �า
กบัการใช �งานในปัจจบุนัตลอดเวลาเพื่อทำาให �อาหารเย็นลงหลงัจากการ
จบัจ�ายในทกุสปัดาหแ์ละทำาได �รวดเร็วมากเพียงกดปุ� ม 

เคร์ื�องทำำาความเย็น

ความจุ

ตวัอย�างเช�น เราทดสอบชิน้ส�วนทีใ่ช �งานทัง้หมดให�มีอายกุารใช �งาน 

15 ปี ซ้ง่เป็นส�วนช�วยดแูลผู้ลกระทบจากกจิกรรมของคณุทีส่�งผู้ล
ต�อระบบนิเวศน ์เน่ืองจากอายกุารใช �งานตู �เย็นได �อย�างยาวนาน
ช�วยลดการใช �พลงังานและทรพัยากรจะลงอย�างมาก
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Accessories Accessories

Flexible accessories for 
your appliance.

Liebherr range of accessories and 
make your daily life a little bit easier.

Useful help of all kinds

Organisational systems

Perfect installation –  
perfect appearance

Our range of accessories offers plenty of 
smart solutions for serving food and keeping 
it fresh.

In addition to the VarioSafe and the Vario-
Boxes, we also offer optimal organisation with 
the variable egg tray and the FlexSystem. 

Connecting sets, stainless steel frames and 
fronts with matching handles or drawers for 
accessories: the product range features many 
accessories that can help integrate a built-in 
appliance in the kitchen. Please check with 
your dealer for accessories available

Please check with your dealer for accessories 
available

อปุกรณเ์สรมิทีย่ดืหยุ�นสำาหรบั 
เครือ่งใช �ไฟฟ�าของคณุ

ลบีแฮรม์ีอปุกรณเ์สรมิมากมายทีช่�วยให�ชวีติ
ประจำาวนัของคณุง�ายข้น้ ตวัช่ี่วยทีำ�เป็นปร์ะโยชี่นใ์นทุำกด้ �าน

ร์ะบบการ์จดั้เก็บ

การ์ติด้ตั �งทีำ�สูมบ้ร์ณแ์บบ –  
ร์ป้ลีกัษณที์ำ�สูมบ้ร์ณแ์บบ

อปุกรณเ์สรมิต�างๆ ของเรานำาเสนอโซลชูนัอนัชาญฉลาด
มากมาย เพื่อช�วยการเสริฟ์อาหารและรกัษาความสด 

นอกจาก VarioSafe และ VarioBoxes แล �ว เรายงัมี
การจดัเก็บทีเ่หมาะสมทีส่ดุด �วยถาดไข�แบบปรบัได �และ 
FlexSystem

ตวัเชือ่มระหว�างตู � เฟรมสแตนเลสสตลีและหน�าบาน
พร�อมทีจ่บัเข �าคู�หรอืลิน้ชกัเข �าชดุกนั มีอปุกรณเ์สรมิ
มากมายทีช่�วยผู้สานเครือ่งใช �ไฟฟ�าแบบบวิดอ์นิให �เข �า
กบัห �องครวัในรปูแบบทีล่งตวั

โปรดตรวจสอบกบัตวัแทนจำาหน�ายของคณุสำาหรบั
อปุกรณเ์สรมิ
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Freestanding Appliances

18 19



20

Unique features.

Freestanding AppliancesFreestanding Appliances

IceMaker

With the IceMaker with fixed water connection, the water comes 
directly from the tap. The MaxIce function allows you to produce 
up to 1.5 kg of ice cubes a day. The ice cube separator helps to 
divide the drawer into any size you want

SoftSystem

From breakfast to a midnight snack – a fridge needs to be open and 
closed on many occasions. And your Liebherr makes this is a lot of 
fun. With the SoftSystem, your fridge door closes softly and safely, 
and in a way which is pleasantly quiet and light.

BioFresh

BioFresh provides the perfect climate for long-lasting food 
storage. When stored at just over 0°C and at the ideal humidity 
level, fruit, vegetables, meat and fish all retain their nutritious 
vitamins for longe.

SmartSteel

A specially treated stainless steel finish that significantly reduces 
the visibility of fingerprints, making it very easy to clean.

Touch-Display

The elegant MagicEye control system with the innovative, Touch-elec-
tronic feature ensures that the temperature in the fridge compartment 
and freezer compartment is kept to the selected temperature. All the 
functions can be simply and conveniently operated at the touch of a finger.

PowerCooling system

The fan – as powerful as it is quiet – distributes the cold air 
efficiently throughout the entire refrigeration compartment.

The features shown are model specific: the description applies to the relevant model.

คณุสมบตัพิิเศษ

ด�วย IceMaker เชือ่มต�อนำ ้าโดยตรงจากท�อนำ ้า ด �วยฟังกช์นั MaxIce ให �คณุผู้ลติ
นำ ้าแข็งได �มากถง้ 1.5 กก. ต�อวนั มีลิน้ชกัใส�นำ ้าแข็งขนาดต�างๆ ตามทีค่ณุต �องการ

ตัง้แต�อาหารเช �าจนถง้ของว�างตอนเทีย่งคนื ตู �เย็นจำาเป็นต �องเปิดและปิดหลายครัง้
ต�อวนั ด �วยตู �เย็นลบีแฮรข์องคณุทำาให �การเปิดปิดประตเูป็นเรือ่งสนุก ด �วยระบบ 
SoftSystem ประตตูู �เย็นของคณุจะปิดอย�างนุ�มนวลและปลอดภยั ด �วยความเงยีบ
และเบา

BioFresh ให �สภาพอากาศทีส่มบรูณแ์บบสำาหรบัการจดัเก็บอาหารทีย่าวนาน เมือ่
เก็บไว �ทีอ่ณุหภมูสิงูกว�า 0°C และในระดบัความชืน้ทีเ่หมาะสม ผู้ลไม� ผู้กั เนือ้สตัว ์
และปลาทัง้หมดจะคงคณุค�าทางโภชนาการของวติามนิไว �ได �นานเท�านาน

ผู้ิวสแตนเลสสตลีทีผู่้�านกระบวนการพิเศษช�วยลดการเกดิคราบลายนิว้มือได �
อย�างมาก และยงัทำาความสะอาดได �ง�ายมาก

ระบบควบคมุ MagicEye ทีง่ดงามพร�อมคณุสมบตั ิTouch-electronic ช�วยให�
มัน่ใจได �ว�าอณุหภมูิในช�องแช�เย็นและช�องแช�แข็งจะถกูเก็บไว �ทีอ่ณุหภมูิทีต่ัง้ไว � 
ฟังกช์นัทัง้หมดใช�งานง�ายและสะดวกเพียงปลายนิว้สมัผู้สั

พดัลมทีท่รงพลงัและเงยีบช�วยกระจายลมเย็นอย�างมีประสทิธุภิาพไปทัว่ทัง้ช�อง
ทำาความเย็น

คุณสมบัติที่แสดงเฉพาะรุ�น คำาอธุบิายใช �กับรุ�นที่เกี่ยวข �อง
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Masterpiece in  
Innovative Freshness 
Technology.

Timelessly elegant with a full stainless steel 
body, our award-winning BluPerformance 
534.16.580 (SBSes 8486) Side-by-Side 
Fridge-Freezer with six different climate 
zones boasts an array of innovative solu-
tions. 

The dual-zone wine compartment allows you 
to store two different types of wine at their 
respective desired temperatures, ranging 
from +5°C to +20°C. The NoFrost freezer with 
automatic IceMaker provides professional 
freezing technology for long-term freshness 
while a spacious refrigerator provides an 
extended shelf life for fresh groceries.

The BioFresh-Plus compartment includes a 
versatile Fish & Seafood safe and offers an 
adjustable temperature range of 0°C and 
-2°C to provide even more storage flexibility 
for a wide array of meat and produce.

Technical data see page 94

Freestanding appliancesFreestanding appliances

SBSes 8486
CAT. NO. 534.16.580

ผู้ลงานชิน้เอกทางนวตักรรม
เทคโนโลยรีกัษาความสด

รุ�น BluPerformance 534.16.580 (SBSes 8486)  
ตู �เย็นและตู �แช�แข็งแบบไซดบ์ายไซด ์ทีส่ง�างาม 
เหนือกาลเวลาด �วยตวัเครือ่งสแตนเลสสตลีทัง้ตวั 
พร �อมโซนสภาพอากาศทีแ่ตกต�างกนัถง้ 6 โซน  
นำาเสนอโซลชูนัทีเ่ป็นนวตักรรมมากมาย

และด�วยช�องเก็บไวนแ์บบ 2 โซนช�วยให�คณุสามารถ
เก็บไวน ์2 ประเภททีแ่ตกต�างกนัได �ในอณุหภมูิที่
ต �องการ ตัง้แต� +5°C ถง้ +20°C ตู �แช�แข็งแบบ NoFrost 
พร�อมเครือ่งทำานำา้แข็งอตัโนมตัใิห �เทคโนโลยกีารแช�แข็ง
แบบมืออาชพีเพื่อรกัษาความสดในระยะยาว และด �วย
ความจตุู �เย็นทีม่ากยงัช�วยยดือายกุารเก็บรกัษาสำาหรบั
ของสดได�มากมาย

ลิน้ชกัอเนกประสงคแ์บบ BioFresh-Plus พร �อม
ฟังกช์นั Fish & Seafood safe สำาหรบัปลาและ
อาหารทะเล ปรบัอณุหภมูิได �ตัง้แต� 0°C และ -2°C 
เพื่อความยดืหยุ�นในการจดัเก็บมากยิง่ข้น้สำาหรบั
เนือ้สตัวแ์ละอาหารทีห่ลากหลาย

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 94
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Freestanding AppliancesFreestanding Appliances

The big, cool 
combination.

The 534.16.590 (SBSes 8484) Fridge-Freezer  
from the energy efficient BluPerformance 
series combines ample fridge storage with 
perfect cooling performance for long-lasting 
freshness. 

This side-by side appliance can be precisely  
controlled via its intuitive touch & swipe 
temperature display. With its Fish & Seafood 
safe and adjustable temperature range 
between 0°C and -2°C, the BioFresh-Plus 
compartment provides perfect freshness for 
all types of food. And thanks to the innovative 
NoFrost technology, this appliance never has 
to be defrosted.

Its stunning SmartSteel exterior in  
combination with high-quality materials and 
exquisite workmanship make this model the 
highlight of your kitchen.

Technical data see page 95

SBSes 8484
Cat. No. 534.16.590

การผู้สมผู้สาน
ทีย่ิง่ใหญ�และยอดเยีย่ม

ตู �แช�เย็นและแช�แข็ง 534.16.590 (SBSes 8484) 
จากซรีสี ์BluPerformance แบบประหยดัพลงังาน 
ผู้สมผู้สานพืน้ทีเ่ก็บของในตู �เย็นทีก่ว �างขวางเข �ากบั
ประสทิธุภิาพการทำาความเย็นทีส่มบรูณแ์บบ 
เพื่อความสดทีย่าวนาน

ตู �เย็นแบบไซดบ์ายไซดต์ู �นีส้ามารถควบคมุได �อย�าง
แม�นยำาผู้�านหน�าจอแสดงอณุหภมูิแบบสมัผู้สัที ่
ใช �งานง�าย ด �วยช�องเก็บของแบบ Fish & Seafood 
safe และช�วงอณุหภมูิทีป่รบัได �ระหว�าง 0°C ถง้ 
-2°C ในช�องเก็บของ BioFresh-Plus ให �ความสด
ทีส่มบรูณแ์บบสำาหรบัอาหารทกุประเภท ขอบคณุ
นวตักรรมเทคโนโลย ีNoFrost ทำาให �ตู �เย็นเครือ่งนี้
ไม�จำาเป็นต �องละลายนำ ้าแข็ง

ภายนอกตกแต�งด �วย SmartSteel ทีส่วยงามซ้ง่ผู้สม
ผู้สานวสัดคุณุภาพสงูและงานประกอบฝีัมอืประณีต
ทำาให �ตู �เย็นรุ�นนีเ้ป็นไฮไลทข์องห�องครวัของคณุ

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 95
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It doesn’t get 
any fresher.

Fall in love with the BluPerformance 
534.16.570 (SBSes 8683), Liebherr’s range of 
energy efficient fridge-freezers. Its stainless 
steel body and  
BioFresh-Plus technology strike the perfect 
balance between timeless beauty and keeping 
food fresh.  

The right temperature and ideal humidity 
conditions are essential for the optimum 
storage of fruits, vegetables, dairy, and 
meat. With an adjustable temperature range 
between 0°C and -2°C, BioFresh-Plus 
ensures that your groceries retain their  
delicious freshness and nutrients for much 
longer. Keep your seafood in the versatile 
Fish & Seafood safe to preserve the delicate 
flavours for an extended period of time!

As with all Liebherr’s freestanding models, you 
can choose to flush this appliance with your 
kitchen cabinetry for a clean, seamless look.

Technical data see page 96

SBSes 8683
Cat. No. 534.16.570

สดไปกว�านีไ้ม�ได �อกีแล �ว

ตกหลมุรกัไปกบั BluPerformance 534.16.570 
(SBSes 8683) ในกลุ�มผู้ลติภณัฑ์ต์ู �เย็นแบบ
ประหยดัพลงังานของลบีแฮร ์ตวัเครือ่งทำาจาก
สแตนเลสสตลี และด�วยเทคโนโลย ีBioFresh-Plus 
สร�างสมดลุทีส่มบรูณแ์บบระหว�างความงาม 
เหนือกาลเวลากบัการรกัษาความสดของอาหาร

อณุหภมูิทีเ่หมาะสมและความชืน้ในอดุมคตเิป็นสิง่
จำาเป็นสำาหรบัการจดัเก็บผู้ลไม� ผู้กั ผู้ลติภณัฑ์จ์าก
นม และเนือ้สตัว ์ด �วยช�วงอณุหภมูิทีป่รบัได �ระหว�าง 
0°C ถง้ -2°C ของ BioFresh-Plus ช�วยให�มัน่ใจได �
ว�าวตัถดุบิของคณุจะคงทัง้ความสด อร�อยและ 
สารอาหารไว �ได �นานข้น้ เก็บอาหารทะเลของคณุ
ด�วยฟังกช์นัอเนกประสงค ์Fish & Seafood safe  
เพ่ือรกัษารสชาตทิีล่ะเอยีดอ�อนได�เป็นระยะเวลานาน!

เช�นเดยีวกบัรุ�นแบบลอยตวัอืน่ๆทัง้หมดของลบีแฮร ์
คณุสามารถเลอืกตดิตัง้อปุกรณนี์ใ้ห �เข �ากบัตู �ครวั
ของคณุ เพื่อให �ดสูะอาดตาและไร �รอยต�อ

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 96
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SBSes 8673
Cat. No. 534.16.510

SBSbs 8673
Cat. No. 534.16.511 

Freestanding AppliancesFreestanding Appliances

An optical highlight 
in BlackSteel.

Elevate your living space with the 534.16.511  
(SBSbs 8673) BlackSteel masterpiece.  
The black transverse-polished finish lends  
a premium appeal and exceptional textural 
depth to the fridge-freezer to give this striking 
model a luxurious, exclusive appearance.

Get your daily dose of freshness with  
Liebherr’s patented BioFresh technology 
which allows each drawer to be adjusted 
individually to provide the ideal humidity for 
different types of food. Our IceMaker ensures 
that you stay refreshed in the heat.

This energy-efficient BluPerformance model 
is also available in stainless steel as 
534.16.510 (SBSes 8673).

Technical data see page 97-98

BlackSteel โดดเด�นดง้ดดูสายตา

ยกระดบัพืน้ทีอ่ยู�อาศยัของคณุด�วยผู้ลงานชิน้เอก
ของ 534.16.511 (SBSbs 8673) BlackSteel พืน้ผู้ิว
ลายสแตนเลสตามขวางสดีำาช�วยเพิ่มความน�าดง้ดดู
ใจระดบัพรเีมียมและด�วยมิตขิองพืน้ผู้ิวพิเศษของตู �
แช�เย็นและแช�แข็งรุ�นนี ้ช�วยเพิ่มหรหูราและลกัษณะ
พิเศษเฉพาะตวั

อิม่เอมความสดชืน่ในแต�ละวนัด �วยเทคโนโลย ี
BioFresh ทีไ่ด �รบัรองสทิธุบิตัรของลบีแฮร ์ซ้ง่ช�วย
ให�แต�ละลิน้ชกัสามารถปรบัความชืน้แยกกนัได �เพื่อ
ให �มีความชืน้ทีเ่หมาะสมสำาหรบัอาหารประเภทต�างๆ 
เครือ่งทำานำ ้าแข็ง IceMaker ยงัช�วยให�มัน่ใจว�าคณุจะ
ยงัรู �สก้สดชืน่ท�ามกลางความร �อน

รุ�น BluPerformance แบบประหยดัพลงังานนี้
มีจำาหน�ายในสสีแตนเลสสตลีในรุ�น 534.16.510 
(SBSes 8673) อกีด �วย

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 97-98
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Open the doors to  
luxury & freshness

At 91cm wide our 534.76.500 (CBNes 6256)  
French-door Fridge-Freezer is for the 
devoted chef that enjoys the luxury of space. 
With a sleek stainless steel finish gracing 
the exterior, this appliance is a true beauty 
indeed. 

Two BioFresh drawers run on telescopic 
rails, allowing you to easily access the  
freshest of ingredients while whipping up  
a spread. Worried about odour transfers?  
Fret not! In our innovative DuoCooling  
system, the fridge and freezer compart-
ments operate on two separately adjustable 
cooling circuits to prevent air exchange and 
keep food from drying out.

Technical data see page 99

CBNes 6256 
Cat. No. 534.76.500

เปิดประตสูู�ความหรหูราและความสดใหม�

ขนาดกว �าง 91 ซม.ของ 534.76.500 (CBNes 
6256) ตู �เย็นประตแูบบ French door ของเราเหมาะ
สำาหรบัเชฟทีใ่ส�ใจและเพลดิเพลนิกบัความหรหูรา
ของพืน้ที ่ด �วยผู้ิวสแตนเลสสตลีภายนอกทีเ่รยีบหร ู
ทำาให �อปุกรณนี์ม้ีความสวยงามอย�างแท�จรงิ

ลิน้ชกัแบบ BioFresh 2 ลิน้ชกัตดิตัง้บนรางยดื
สไลดช์�วยให�คณุเข �าถง้ส�วนผู้สมทีส่ดใหม�ได �อย�าง
ง�ายดายในขณะทีก่ำาลงัตแีป�ง กงัวลเกีย่วกบักลิน่
ภายในตู �หรอื? ไม�ต �องกงัวลไป! ด �วยระบบ  
DuoCooling ทีเ่ป็นนวตักรรมใหม�ของเรา 
ช�องแช�เย็นและช�องแช�แข็งจง้ทำาความเย็น
ทีส่ามารถปรบัอณุหภมูิได �สองวงจรแยกกนั 
เพื่อป�องกนัการปนเป้ือนกลิน่และป�องกนัไม�ให �
อาหารแห�งเสยี

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 99
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CNPef 4516
CAT. NO. 534.76.510 

Practicality 
and elegance for 
your kitchen.

The 534.76.510 (CNPef 4516) Bottom-mount 
Freezer is the practical and elegant solution 
for small footprint installations such as 
studio apartments.

Thanks to VarioSpace, the drawers and 
safety glass shelves can be removed to 
conveniently create extra storage space for 
larger frozen goods. 

Independent temperature control of the 
fridge and freezer compartments is  
facilitated by DuoCooling, two separately 
adjustable cooling circuits to prevent air 
exchange between the two compartments. 
This eliminates odour transfers and prevents 
food from drying out. 

For larger households, double your food  
storage capacity by installing two units  
together.

Technical data see page 100

สวยงามและใช �ได �จรงิ
สำาหรบัห �องครวัของคณุ

ตู �แช�เย็นแบบช�องแช�แข็งด �านล�างรุ�น 534.76.510  
(CNPef 4516) เป็นโซลชูนัทีใ่ช �งานได �จรงิและ 
สวยงามสำาหรบัการตดิตัง้พืน้ทีข่นาดเล็ก เช�น  
ห�องแบบสตดูโิอ

ต �องขอบคณุฟังกช์นั VarioSpace ทีท่ำาให �สามารถ
ถอดลิน้ชกัและชัน้วางกระจกนิรภยัออกได� เพื่อเพิ่ม
พืน้ทีจ่ดัเก็บเพิ่มเตมิสำาหรบัสิง่ของทีม่ีขนาดใหญ�ข้น้

การควบคมุอณุหภมูิแบบอสิระของช�องแช�เย็นและ
ช�องแช�แข็งทีค่วบคมุโดย DuoCooling ทำาความเย็น
แยกกนั 2 วงจร ป�องกนัการแลกเปลีย่นอากาศระหว�าง
ช�องทัง้สอง ช�วยขจดักลิน่ไม�พ้งประสงคแ์ละป�องกนั
ไม�ให �อาหารแห�งเสยี

สำาหรบัครอบครวัขนาดใหญ� สามารถเพิ่มความจุ
อาหารของคณุเป็นสองเท�าโดยตดิตัง้สองตู � 
เข �าด �วยกนั

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 100
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CNef 4315

Freestanding AppliancesFreestanding Appliances

Energy efficiency 
at its best.

The 534.16.280 (CNef 4315) Bottom-mount 
Freezer is the perfect solution for galley 
kitchens or small families. The most  
compact model from Liebherr’s BluPer-
formance range, it ensures maximum energy 
efficiency while providing more space for 
your food.

Its BioCool drawer allows you to regulate its 
humidity level within so that fresh fruits and 
vegetables can be stored up to twice as 
long. The door exterior is coated with  
SmartSteel, a specially treated stainless 
steel surface that significantly reduces the 
visibility of fingerprints, making it very easy 
to clean so that your fridge always looks 
good as new.

Technical data see page 101

ใช �พลงังานอย�างมีประสทิธุภิาพทีส่ดุ

534.16.280 (CNef 4315) ตู �เย็นแบบตู �แช�แข็งด �าน
ล�าง โซลชูนัทีส่มบรูณแ์บบสำาหรบัห �องครวัรปูแบบตู �
ตัง้ขนานหรอืครอบครวัขนาดเล็ก เป็นรุ�นทีก่ะทดัรดั
ทีส่ดุจากกลุ�มผู้ลติภณัฑ์ ์BluPerformance ของ 
ลบีแฮร ์ช�วยให�มัน่ใจได �ถง้ประสทิธุภิาพการใช �
พลงังานสงูสดุในขณะทีใ่ห �พืน้ทีม่ากข้น้สำาหรบั
อาหารของคณุ

ลิน้ชกั BioCool ช�วยให�คณุสามารถปรบัระดบั
ความชืน้ภายในลิน้ชกั เพื่อเก็บผู้กัและผู้ลไม� ให �สด
ได�นานข้น้ถง้สองเท�า ด �านนอกของประตตูกแต�ง
ด �วย SmartSteel ซ้ง่เป็นพืน้ผู้ิวสแตนเลสสตลีทีผู่้�าน
กระบวนการพิเศษ ช�วยลดการมองเห็นลายนิว้มือ 
ได �อย�างมาก และทำาความสะอาดได �ง�ายมาก เพื่อให �
ตู �เย็นของคณุดดูเีหมือนใหม�อยู�เสมอ

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 101
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For a clear overview.
Even before you 
open the fridge.

Which appliance is right for me?  
A customer question that is not always 
easy to answer. That’s why we have made 
it even simpler for you choose what’s  
right for you by dividing our product range 
into easy to understand series.

PeakPlusPure

Fully Integrated Appliances

 Pure series

The Pure series is our basic class. 
Simple, clear and perfectly equipped for 
all essential needs. The Pure series has 
been reduced to the essentials. But full 
to the brim with the highest level of 
Liebherr quality.

 Plus series

The Plus series builds on our Pure series 
and has many impressive additional details. 
Above all, plus means a plus in comfort. 
The appliances not only provide first-class 
refrigerating and freezing, they are also just 
that little bit smarter. They help make much 
of the handling a little easier.

 Peak series

The Peak series sits at the top of our series. 
Here the best is combined with the best. 
There is no compromise. Innovative 
Liebherr technology meets high-end design 
and comfort solutions that are simply first 
in its class. Appliances in this series are for 
those who want everything.

SoftSystem soft stop mechanism

PowerCoolingEasyFresh                   

BioFresh with HydroBreeze                Touch & Swipe Display

BioFresh

+3  
days

+10  
days

+8  
days

Fully Integrated Appliances

+40  
days

+11  
days

+48  
days

เพื่อภาพรวมทีช่ดัเจน
ก�อนทีค่ณุจะเปิดตู �เย็น

เครือ่งใช �ไฟฟ�ารุ�นไหนทีเ่หมาะกบัฉัน? คำาถามทีพ่บบ�อย
จากลกูค �าทีต่อบได �ไม�ง�ายนัก น่ันเป็นเหตผุู้ลทีเ่ราพฒันา
ให�ง�ายยิง่ข้น้ในการเลอืกเครือ่งใช �ไฟฟ�าทีเ่หมาะกบัคณุ 
โดยแบ�งกลุ�มผู้ลติภณัฑ์ข์องเราออกเป็นซรีสีท์ีเ่ข �าใจง�าย

ซรีสี ์Pure คอื คลาสเริม่ต �นของเรา เรยีบง�าย 
ชดัเจน และครบครนัทกุความต�องการทีจ่ำาเป็น  
ซรีสี ์Pure ตดัออปชนัออกเหลอืแต�ส�วนสำาคญั  
แต�เต็มเป่ียมด�วยคณุภาพระดบัสงูสดุของลบีแฮร ์

ซรีสี ์Plus สร �างข้น้จากซรีสี ์Pure ของเรามีราย
ละเอยีดเพ่ิมเตมิทีน่�าประทบัใจมากมาย เหนือสิง่อืน่ใด 
Plus หมายถง้ เพ่ิมความสะดวกสบาย เครือ่งใช �
ไฟฟ�านีไ้ม�เพียงแต�ให �คณุภาพการทำาความเย็นและ
การแช�แข็งชัน้หน่้งเท�านัน้ แต�ยงัเพ่ิมความสมารท์ข้น้
อกีหน�อย ช�วยให�การจดัการสิง่ต�างๆ ง�ายข้น้อกี

ซรียี ์Peak คอื คลาสทีด่ทีีส่ดุของเรา เลอืก
สิง่ทีด่ทีีส่ดุผู้สมผู้สานกบัสิง่ทีด่ทีีส่ดุ โดยไม�มี
การประนีประนอม เทคโนโลยขีองลบีแฮรท์ีเ่ป็น
นวตักรรมใหม�ผู้สานกบัการออกแบบระดบัไฮเอนด ์
และความสะดวกสบายชัน้เลศิ เครือ่งใช �ไฟฟ�าใน 
ซรีสีนี์เ้หมาะสำาหรบัผูู้ �ทีต่ �องการความครบครนั
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Unique features.

PowerCooling

The fan – as powerful as it is quiet – distributes the cold air 
efficiently throughout the entire refrigeration compartment.

LightTower

Enjoy an optimally illuminated interior: the LightTower shows off the 
food in its best light and is positioned so that all of your filled fridge 
is illuminated at all times.

Touch & Swipe Display 

Control of your Liebherr at your fingertips: thanks to the Touch & 
Swipe display, you can operate your refrigerator intuitively and with 
ease. Simply select functions such as SuperCool on the colour 
display by tapping and swiping. The temperature is controlled just 
as easily.

Fully Integrated Appliances

Meat & Dairy safe 

Want that tender fillet or fresh milk to stay fresh for as long as 
possible? Sure! Temperature in the Meat & Dairy Safe is close to 
0°C, ideal for even the most delicate of foods.

IceMaker 

With the IceMaker with fixed water connection, the water comes 
directly from the tap. The MaxIce function allows you to produce up 
to 1.5 kg of ice cubes a day. The ice cube separator helps to divide 
the drawer into any size you want .

The features shown are model specific: the description applies to the relevant model.

SuperSilent 

Shhh – listen carefully. Your Liebherr is so quiet that you have to 
strain your ears to hear it. All refrigeration components are optimised 
and perfectly adapted to one another. This means you only hear what 
you want to hear in your kitchen.

คณุสมบตัพิิเศษ

พดัลมอนัทรงพลงัและเงยีบช�วยกระจายลมเย็นอย�างมีประสทิธุภิาพไปทัว่ทัง้
ช�องแช�เย็น เพลดิเพลนิไปกบัการตกแต�งภายในด�วยแสงไฟทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ด �วย LightTower 

จดัแสดงอาหารด�วยแสงทีด่ทีีส่ดุและในตำาแหน�งทีเ่หมาะสมเพ่ือให�ทัว่ทัง้ภายใน 
ตู �เย็นของคณุสว�างตลอดเวลา ควบคมุตู �เย็นลบีแฮรไ์ด �เพียงปลายนิว้สมัผู้สั ด �วยหน�าจอ Touch & Swipe คณุจง้ 

สัง่งานตู �เย็นได �อย�างง�ายดายตัง้แต�ใช �ครัง้แรก เพยีงเลอืกฟังกช์นั เช�น SuperCool 
บนหน�าจอสโีดยแตะและปัด การควบคมุอณุหภมูทิำาได �ง�ายดายเช�นเดยีวกนั

ต �องการให�เนือ้คงความนุ�มหรอืนมให�สดใหม�นานทีส่ดุหรอืไม�? ถ �าใช�! อณุหภมูใิน
ช�อง Meat & Dairy Safe อยู�ราวที ่0 °C เหมาะสมทีส่ดุแม�อาหารทีล่ะเอยีดอ�อน IceMaker เชือ่มต�อนำา้โดยตรงจากท�อนำา้ ด �วยฟังกช์นั MaxIce ให �คณุผู้ลตินำา้แข็ง

ได �มากถง้ 1.5 กก. ต�อวนั มลีิน้ชกัใส�นำา้แข็งขนาดต�างๆ ตามทีค่ณุต �องการ
ชู�ว! ตัง้ใจฟังสติู �เย็นลบีแฮรข์องคณุเงยีบมากจนคณุต�องเงีย่หฟัูง ส�วนประกอบ
ตู �เย็นทัง้หมด ถกูปรบัให �เหมาะสมและเข �ากบัส�วนประกอบอืน่ได �อย�างลงตวั ซ้ง่
หมายความว�าคณุจะได �ยนิเฉพาะสิง่ทีค่ณุต �องการในห�องครวัคณุ

คุณสมบัติที่แสดงเฉพาะรุ�น คำาอธุบิายใช �กับรุ�นที่เกี่ยวข �อง
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ICBNh 5173
CAT. NO. 534.76.560 

ICNh 5173
CAT. NO. 534.76.550

See food in a new light.

Our most premium range of new Fully  
Integrated appliances: Meet the 534.76.560 
(ICBNh 5173) and 534.76.550 (ICNh 5173) 
from the Peak series. 

One highlight exclusive to the 534.76.560 
(ICBNh 5173) is the brand new HydroBreeze 
which produces a fresh, cold mist that coats 
fruits and vegetables to ensure their crisp 
freshness. In the Meat & Dairy Safe, 
temperature is close to 0°C – ideal storage 
conditions for even the most delicate of 
foods. 

The 534.76.550 (ICNh 5173) Fridge-Freezer 
with EasyFresh drawers offers plenty of 
space for your favourite food and ingredients. 

Both models in this combination are 
equipped with a high-resolution Touch & 
Swipe display. Their exquisite interior  
craftsmanship of glass and stainless steel 
illuminated by our new LightTower makes 
every peek inside a visual experience.

Technical data see page 102-103

เห็นอาหารในมมุมองใหม�

พบกบัตู �เย็นครบวงจรระดบัพรเีมียมรุ�นใหม�ทีส่ดุของ
เรา 534.76.560 (ICBNh 5173) และ 534.76.550 
(ICNh 5173) จากซรีสี ์Peak 

จดุเด�นอย�างหน่้งทีม่ีเฉพาะในรุ�น 534.76.560 
(ICBNh 5173) คอื HydroBreeze นวตักรรมใหม�
ล�าสดุทีผู่้ลติหมอกเย็นสดชืน่ทีป่ลอบประโลมผู้กั
และผู้ลไม�เพื่อให �มัน่ใจว�าจะคงความสดกรอบ  
ในช�อง Meat & Dairy Safe ให �อณุหภมูิใกล �เคยีงที ่
0°C ซ้ง่เป็นสภาวะเหมาะสมทีส่ดุในการจดัเก็บ
แม�อาหารทีล่ะเอยีดอ�อนทีส่ดุ

รุ�น 534.76.550 (ICNh 5173) ตู �เย็นทีม่ีช�องแช�แข็ง
พร �อมลิน้ชกั EasyFresh ให �พืน้ทีม่ากมายสำาหรบั
จดัเก็บอาหารและวตัถดุบิทีค่ณุชืน่ชอบ 

ทัง้สองรุ�นมีหน�าจอ Touch & Swipe ทีม่ีความ
ละเอยีดสงู งานฝีัมอืภายในวจิติรบรรจงด�วยกระจก
และสแตนเลสสตลีทีส่ะท �อนแสงสว�างจากแสงไฟ 
LightTower ทำาให �ทกุๆ ครัง้ทีม่องเข �าไปด�านใน
สร �างสดุยอดประสบการณใ์นการรบัชม

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 102-103
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Built-in luxury.

534.76.540 (ICNh 5133) and 534.76.530 
(ICNh 5123): Plus series models from our 
new Fully Integrated selection. 

These models, that can also be installed as 
side-by-side, offer plenty of storage space 
with EasyFresh drawers that allow different 
humidity modes for a wide array of fresh 
groceries. NoFrost technology ensures a 
permanently frost-free freezer compartment. 

Thanks to Liebherr’s door-on-door technology, 
our fully integrated appliances fit perfectly 
into spacious kitchens and integrate  
seamlessly into your existing cabinetry. 

Being SuperSilent models due to the  
special design and low-noise components, 
this combination is extremely quiet. Thanks 
to our SoftSystem the appliance doors 
always close gently even when fully loaded.

Technical data see page 104-105

ICNh 5123
CAT. NO. 534.76.530 

ICNh 5133
CAT. NO. 534.76.540

ความหรหูราอยู�ด �านใน

รุ�น 534.76.540 (ICNh 5133) และ 534.76.530 
(ICNh 5123) จากซรีสี ์Plus ตวัเลอืกใหม�แบบ 
ครบวงจรของเรา

ทัง้สองรุ�นสามารถตดิตัง้แบบวางคู�กนั เพื่อเพิ่มพืน้ที่
จดัเก็บ มาพร�อมลิน้ชกั EasyFresh ทีช่�วยรกัษา
ความชืน้ทีเ่หมาะสมสำาหรบัอาหารหลากหลายประเภท 
และด�วยเทคโนโลย ีNoFrost ช�วยให�ช�องแช�แข็ง
ปราศจากนำ ้าแข็งเกาะอย�างถาวร

ขอบคณุเทคโนโลยกีารตดิตัง้แบบ door-on-door 
ของลบีแฮร ์ตู �เย็นจง้ผู้สานเข �ากนักบัห �องครวั
เป็นหน่้งเดยีวกบัตู �ได �อย�างกลมกลนื

ทัง้สองรุ�นอยู�ในซรีสี ์SuperSilent อนัเน่ืองมาจาก
การออกแบบพิเศษและใช �ส�วนประกอบทีก่�อให �เกดิ
เสยีงรบกวนตำา่ จง้เงยีบมาก และด�วย SoftSystem 
ของเรา ประตตูู �เย็นจง้ปิดอย�างนุ�มนวลเสมอ
แม�จะใส�ของจนเต็ม

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 104-105
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There’s room for 
freshness everywhere.

The sophisticated 534.76.520 (ICNh 5103) 
fits seamlessly into your kitchen: Elegant, 
slim, full of innovative features. 

In the EasyFresh safe, you can store fresh 
fruits and vegetables in the best possible 
way. With its airtight seal, no moisture can 
escape and groceries stays as fresh and 
appetising as at the market stand. 

Thanks to DuoCooling technology, this 
built-in fridge-freezer has two completely 
separate cooling circuits. This prevents any 
air exchange between the refrigerator and 
freezer compartments, keeping your food 
from drying out and eliminating odour  
transfers. Want to keep your homemade 
pizza or cake fresh? The 534.76.520  
(ICNh 5103) even has room for a whole  
baking tray!

Technical data see page 106

ICNh 5103
CAT. NO. 534.76.520 

มีพืน้ทีส่ำาหรบัความสดเสมอ

รุ�น 534.76.520 (ICNh 5103) หรหูรา เพรยีวบาง 
เต็มไปด�วยคณุสมบตัทิีเ่ป็นนวตักรรมใหม� ลำา้สมยั
เข �ากบัห �องครวัของคณุได �อย�างลงตวั

ในช�อง EasyFresh คณุสามารถจดัเก็บผู้กัสด 
ผู้ลไม�สด ไว �ได �ดทีีส่ดุ ด �วยการล็อกอากาศอย�าง
แน�นหนา จง้เก็บความชืน้ได �อย�างด ีทำาให �วตัถดุบิ
ของคณุสดและน�ารบัประทานราวกบัส�งตรงจาก
ตลาด

ขอบคณุเทคโนโลย ีDuoCooling ตู �เย็นตวันีจ้ง้มี
วงจรทำาความเย็น 2 วงจรแยกจากกนัโดยสิน้เชงิ 
ซ้ง่จะช�วยป�องกนัการแลกเปลีย่นอากาศระหว�าง
ช�องแช�เย็นและช�องแช�แข็ง ทำาให �อาหารของคณุ
ไม�แห �งเสยีและป�องกลิน่ถ�ายเทระหว�างกนั ต �องการ
ให�พิซซ�าหรอืเค �กโฮมเมดของคณุสดใหม�อยู�เสมอ
หรอืไม�? 534.76.520 (ICNh 5103) มีพืน้ทีพ่อ
สำาหรบัใส�เค �กได �ทัง้ถาด!

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 106
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ECBN 6256
Cat. No. 534.16.470

Fresh on the inside, 
sleek on the outside.

Behold the 534.16.470 (ECBN 6256)  
Fridge-Freezer with its magnificent French 
doors. Highlighted by BioFresh technology to 
provide targeted humidity for specific foods, 
this is your answer to style and freshness.
 
Our innovative DuoCooling system  
eliminates any odour transfers between the 
fridge and freezer compartments, while the 
plumb-in IceMaker provides an ample supply 
of perfect ice cubes. 

Opt for our stainless steel panels and  
handles for that extra touch of elegance!

Technical data see page 107

คงความสดภายใน หรหูราภายนอก

ตู �เย็นทีม่ีช�องแช�แข็งรุ�น 534.16.470 (ECBN 6256) 
ทีม่ีประตแูบบ French doors อนัสวยงาม โดดเด�น
ด �วยเทคโนโลย ีBioFresh ทีร่กัษาความชืน้ทีเ่หมาะสม 
ในแต�ละประเภทอาหาร เป็นคำาตอบของคณุทัง้ด �าน
การออกแบบและการรกัษาความสดของอาหาร

ด�วยนวตักรรมใหม� DuoCooling กำาจดักลิน่ปนเป้ือน
ระหว�างช�องแช�เย็นและช�องแช�แข็ง ในขณะที ่
IceMaker แบบต�อท�อนำ ้าเข �าโดยตรงจะผู้ลติก �อนนำ ้า
แข็งทีส่มบรูณแ์บบในปรมิาณทีเ่พียงพอ 

สามารถเลอืกใช �หน�าบานและมือจบัสแตนเลสสตลี
ของเราเพื่อความสง�างามเป็นพิเศษ!

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 107
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The spacious 
freshness centre.

Seamlessly integrated with your custom 
kitchen cabinetry via the door-on-door  
system, the 91 cm wide built-in 534.16.460 
(ECBN 6156) Fridge-Freezer is a real  
eye-catcher. 

The generous fridge space and adjacently 
arranged BioFresh compartments coupled 
with two NoFrost freezer drawers on  
telescopic rails offer optimum storage for all 
types of food. The plumbed-in IceMaker 
automatically keeps you topped up with the 
finest quality ice cubes so that you are  
prepared for every occasion. 

Opt for our stainless steel panels and  
handles for that extra touch of elegance!

Technical data see page 108

ECBN 6156
Cat. No. 534.16.460

ศนูยร์วมความสดใหม�ขนาดใหญ�

ตู �เย็นทีม่ีช�องแช�แข็งรุ�น 534.16.460 (ECBN 6156) 
ขนาดกว �าง 91 ซม. ผู้สานเข �ากบัตู �ครวัตามทีค่ณุ
ต �องการได �อย�างลงตวัผู้�านระบบตดิตัง้หน�าบาน
เฟอรนิ์เจอรท์ีเ่ป็นหน่้งเดยีวกบับานตู �เย็น door-on-
door จง้ดง้ดดูสายตาได �อย�างแท�จรงิ

พืน้ทีตู่ �เย็นทีก่ว �างขวางและช�อง BioFresh 
ทีจ่ดัเรยีงอยู�ตดิกนั รวมถง้ลิน้ชกัช�องแช�แข็ง 
NoFrost 2 ลิน้ชกับนรางแบบยดืหดได� ช�วยให�
จดัเก็บอาหารทกุประเภทได�อย�างเหมาะสม 
IceMaker แบบต�อผู้�านท�อนำ ้าโดยตรงช�วยผู้ลติ
ก �อนนำ ้าแข็งคณุภาพดทีีส่ดุโดยอตัโนมตั ิเพื่อให �คณุ
พร �อมใช �ในทกุโอกาส 

สามารถเลอืกใช �หน�าบานและมือจบัสแตนเลสสตลี
ของเราเพื่อความสง�างามเป็นพิเศษ!

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 108
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More space 
for fresh ideas.

At 76 cm wide, the built-in 534.16.670 (ECBN 
5066) Fridge-Freezer is a slimmer version of 
the 534.16.460 (ECBN 6156 model). Features 
a special satin-finish on the LED light cover 
to create an appealing and sophisticated 
interior ambience.

Two BioFresh drawers allows you to organise 
different types of foods through targeted 
humidity. The DrySafe is perfect for meat, 
fish, and dairy products while the HydroSafe 
keeps fresh fruits and vegetables crisp and 
fresh for longer. Our plumbed-in IceMaker 
automatically keeps you topped up with ice 
to keep you cool in the heat.

Opt for our stainless steel panels and  
handles for that extra touch of elegance!

Technical data see page 109

ECBN 5066
Cat. No. 534.16.670

พืน้ทีม่ากข้น้เพื่อไอเดยีสดใหม�

ตู �เย็นแบบบวิดอ์นิรุ�น 534.16.670 (ECBN 5066) 
ขนาดกว �าง 76 ซม. เป็นรุ�นทีบ่างกว�าของรุ�น 
534.16.460 (ECBN 6156) โดดเด�นด �วย
พืน้ผู้ิวซาตนิแบบพิเศษบนฝัาครอบไฟ LED 
สร�างบรรยากาศภายในทีน่�าดง้ดดูและซบัซ �อน

ลิน้ชกั BioFresh สองลิน้ชกัช�วยให�คณุสามารถ
จดัระเบยีบอาหารประเภทต�างๆ ในความชืน้ที่
เหมาะสมได� ด �วย DrySafe เหมาะอย�างยิง่สำาหรบั
การเก็บรกัษาเนือ้สตัว ์ปลา และผู้ลติภณัฑ์จ์ากนม 
ในขณะที ่HydroSafe ช�วยให�ผู้กัและผู้ลไม�สด 
กรอบนานข้น้ IceMaker แบบต�อท�อนำ ้าโดยตรงของ
เราช�วยคณุผู้ลตินำ ้าแข็งโดยอตัโนมตั ิเพื่อให �คณุ
รู �สก้สดชืน่ท�ามกลางความร �อน 

สามารถเลอืกใช �หน�าบานและมือจบัสแตนเลสสตลี
ของเราเพื่อความสง�างามเป็นพิเศษ!

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 109
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The smooth operator.

A unique pull-out model, the 534.16.680 
(SUIKo 1550) Undercounter Fridge serves as  
a great option for kitchen islands. 

Mounted on soft telescopic rails to enhance  
user-friendliness and convenience, it comes 
with a practical bottle shelf and removable 
fruit and vegetable drawer. The large drawer 
can also be divided into two equal-sized 
compartments, with further storage space 
underneath.

SuperCool function quickly reduces  
temperature which is perfect for rapidly  
cooling down freshly stored food. 
The innovative LED light and special  
satin finish of the light cover produces  
a pleasant lighting atmosphere.

Technical data see page 110

SUIKo 1550
CAT. NO. 534.16.680

ใช �งานได �อย�างราบรืน่

ตู �เย็นตดิตัง้ใต �เคานเ์ตอรแ์บบลิน้ชกัรุ�น 534.16.680 
(SUIKo 1550) ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเป็นตวัเลอืกที่
ยอดเยีย่มสำาหรบัไอสแ์ลนดใ์นครวั

ตดิตัง้บนรางลิน้ชกัแบบปิดนุ�มนวลเพื่อง�ายต�อการใช �
งานและเพิ่มความสะดวกสบาย มาพร �อมชัน้วางขวด
ทีใ่ช �งานง�าย ลิน้ชกัผู้กัและผู้ลไม�ขนาดใหญ�แบบถอด
ออกได� สามารถแบ�งเท�ากนัเป็น 2 ช�อง พร �อมพืน้ที่
จดัเก็บเพิ่มเตมิด �านล�าง

ด �วยฟังกช์นั SuperCool ช�วยลดอณุหภมูิ ช�วย
ให�อาหารสดทีเ่พิ่งซือ้มาใหม�เย็นลงอย�างรวดเร็ว 
นวตักรรมไฟ LED และพืน้ผู้ิวซาตนิแบบพิเศษของ
ฝัาครอบ ให�แสงทีส่ร �างบรรยากาศได�อย�างน�า
พ้งพอใจ

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 110
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Convenience  
at your fingertips.

Our space-saving undercounter appliances 
are the practical choice for compact living 
spaces. The 534.16.230 (SUIK 1510)  
Undercounter Fridge is great for fresh  
produce with height adjustable glass 
shelves to ensure maximise storage  
flexibility.

The perfect companion for this undercounter 
fridge is the 534.16.240 (SUIG 1514)  
Undercounter Freezer with SmartFrost  
technology, allowing food to freeze faster 
and reducing ice build-up to make defrosting 
simpler and quicker.

Both models are equipped with innovative 
SoftSystem technology which ensures that 
the appliance door closes gently and  
automatically from an opening angle of 
approximately 30°. No ventilation grill is 
needed in your worktop as airflow enters 
and exits from the front of both under-
counter models.

Technical data see page 111-112

SUIK 1510
Cat. No. 534.16.230

SUIG 1514
Cat. No. 534.16.140

สะดวกสบายเพียงปลายนิว้สมัผู้สั

ตู �เย็นใต �เคานเ์ตอรช์�วยประหยดัพืน้ทีข่องเรา เป็นตวั
เลอืกทีใ่ช �งานได �อย�างดสีำาหรบัพืน้ทีใ่ช �สอยขนาด
กะทดัรดั ตู �เย็นใต �เคานเ์ตอร ์534.16.230 (SUIK 
1510) เหมาะอย�างยิง่สำาหรบัอาหารสด มาพร�อมชัน้
วางกระจกทีป่รบัระดบัความสงูได �เพื่อให �มัน่ใจถง้
ความยดืหยุ�นในการจดัเก็บสงูสดุ

คู�หทูีส่มบรูณแ์บบสำาหรบัตู �เย็นใต �เคานเ์ตอร ์คอื  
ตู �แช�แข็งใต �เคานเ์ตอรร์ุ�น 534.16.240 (SUIG 1514) 
พร�อมเทคโนโลย ีSmartFrost ช�วยให�อาหารแช�แข็ง
ได �เร็วข้น้และช�วยลดการสะสมของนำ ้าแข็งเพื่อ
ให �การละลายนำ ้าแข็งทำาได �ง�ายและรวดเร็วยิง่ข้น้

ทัง้สองรุ�นตดิตัง้เทคโนโลย ีSoftSystem เป็น
นวตักรรมใหม�ทีท่ำาให �ประตตูู �เย็นปิดได �อย�างนุ�มนวล
และปิดโดยอตัโนมตัจิากมมุการเปิดประมาณ 30° 
ใต �ท็อปครวัไม�จำาเป็นต �องมีตะแกรงระบายอากาศ 
เน่ืองจากตู �เย็นทัง้สองรุ�นระบายอากาศเข �าและออก
จากด�านหน�าตู �

ข �อมลูทางเทคนิค หน�า 111-112
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Unique features.

LED lighting

The LED lighting in the individual wine compartments can be 
dimmed to give a pleasing ambient light inside the appliance. The 
LED lighting can also be adjusted to operate continuously or in 
conjunction with door openings.

Insulated glass door 

Liebherr wine cabinets come with insulated glass doors with 
special UV protection. The double-glazed construction means that 
most of the damaging UV radiation is reflected away. 

FreshAir activated charcoal filter

Fresh air is supplied to Liebherr wine cabinets through the easily 
replaceable FreshAir activated charcoal filter to ensure optimal air 
quality. 

Handcrafted beechwood shelves

Our natural, handcrafted, and untreated beechwood shelves 
release no chemical aromas into the environment that could 
adversely influence the flavour of wine. 

Touch electronic control system 

Temperature can be set between +5°C and +20°C based on your 
preference. In our multi-temperature models, each wine safe can be 
controlled independently, allowing different types of wine to be stored 
in one wine cabinet. 

The features shown are model specific: the description applies to the relevant model.

Compressor 

Specially developed compressors installed in the wine cabinets 
from Liebherr ensure that the wines are stored in a particularly low 
vibration environment. 

คณุสมบตัพิิเศษ

ไฟ LED 

ไฟ LED ในช�องเก็บไวนแ์ต�ละช�องสามารถหรีแ่สงได �เพื่อสร �างบรรยากาศที่
น�าพ้งพอใจภายในตู � ไฟ LED ยงัสามารถปรบัให�สว�างตลอดเวลาหรอืสว�าง
เมื่อเปิดประตไูด �

ปร์ะต้กร์ะจกฉนวน 
ตู �ไวนล์บีแฮรม์าพร �อมประตกูระจกพิเศษหุ �มฉนวนป�องกนัรงัสยีวู ีโดยใช�
โครงสร �างกระจกแบบสองชัน้ หมายความว�ารงัส ีUV ทีส่ร �างความเสยีหายแก�ไวน ์
จะถกูสะท�อนออกไปแทบทัง้หมด

ไสู �กร์องถ่่าน FreshAir 

อากาศบรสิทุธุิจ์ะถกูส�งไปยงัตู �เก็บไวนล์บีแฮรผ์ู้�านไส �กรองถ�าน FreshAir  
ทีถ่อดเปลีย่นได �ง�าย เพื่อให �มัน่ใจคณุภาพอากาศในตู �ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

ชี่ั �นวางไวนไ์ม �บีชี่ทำำามือ 
ชัน้วางไม�บชีจากไม�บชีธุรรมชาตแิละทำาด �วยมือทีไ่ม�ผู้�านการขดัเคลอืบสขีองเรา
จะไม�ปล�อยกลิน่ของสารเคมีสู�สภาพแวดล�อมทีอ่าจส�งผู้ลเสยีต�อรสชาตขิองไวน ์

ร์ะบบควบคมุอิเล็ีกทำร์อนิกสูแ์บบสูมัผู้สัู

สามารถตัง้อณุหภมูิได �ระหว�าง +5°C ถง้ +20°C ตามความต�องการของคณุ 
ในรุ�นหลายโซนอณุหภมูิของเรา แต�ละโซนอณุหภมูิสามารถควบคมุแยกกนัทำาให �
เก็บไวนป์ระเภทต�างๆ ไว �ได �ในตู �เก็บไวนเ์พียงตู �เดยีว

คอมเพูร์สูเซอร์ ์

คอมเพรสเซอรท์ีพ่ฒันาข้น้เป็นพิเศษทีต่ดิตัง้ในตู �เก็บไวนจ์ากลบีแฮร ์ช�วยให�
มัน่ใจได �ว�าไวนจ์ะถกูจดัเก็บในสภาพแวดล�อมทีม่ีการสัน่สะเทอืนตำา่เป็นพิเศษ

คุณสมบัติที่แสดงเฉพาะรุ�น คำาอธุบิายใช �กับรุ�นที่เกี่ยวข �อง
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WTes 5872
CAT. NO. 534.16.760

Created for true  
wine connoisseurs.

The 534.16.760 (WTes 5872) Multi-temperature 
Wine Cabinet satisfies your thirst for the 
smartest, most elegant ways to store wine. 
It adds sophisticated flair to entertainment 
areas while providing ideal conditions for 
wine to mature successfully. With three 
adjustable temperature zones, you can 
simultaneously store red wine, white wine, 
and champagne all at their optimum serving 
temperature between +5°C and +20°C. 

An insulated glass door protects wines from 
damaging UV radiation while the presentation 
shelves allow the perfect display of your 
finest collection. Specially developed  
compressors provide a low vibration  
environment and telescopic rails help 
shelves to slide out gently without causing 
sudden movements that could damage your 
wine. An activated charcoal filter provides  
a permanent supply of odourless, fresh air. 
Impress your guests with what is a true wine 
storage unit. 

Technical data see page 113

สร�างข้น้เพื่อผูู้ �ทีช่ืน่ชอบไวนอ์ย�างแท�จรงิ

ตู �เก็บไวนแ์บบหลายโซนอณุหภมูิ 534.16.760 
(WTes 5872) ตอบสนองความต�องการขัน้สงูสดุ
ของคณุด�วยการจดัเก็บไวนท์ีฉ่ลาดและสง�างาม
ทีส่ดุ เพิ่มไหวพรบิอนัซบัซ �อนในการจดัเก็บให�กบั
พืน้ทีบ่นัเทงิภายในบ�าน พร �อมเงือ่นไขในอดุมคติ
สำาหรบัการบ�มไวนท์ีเ่หมาะสม และด�วยโซนอณุหภมูิ
ทีป่รบัได � 3 โซน คณุจง้สามารถเก็บไวนแ์ดง ไวน ์
ขาว และแชมเปญทัง้หมดทีอ่ณุหภมูิทีด่ทีีส่ดุในการ
เสริฟ์ได �พร �อมกนัระหว�าง +5°C ถง้ +20°C

ประตกูระจกหุ �มฉนวนช�วยปกป�องไวนจ์ากรงัส ีUV  
ทีส่ร �างความเสยีหายกบัไวน ์ในขณะทีช่ัน้วาง
นำาเสนอช�วยให�สามารถจดัแสดงคอลเลคชนัที่
ดทีีส่ดุของคณุได �อย�างสมบรูณแ์บบ และด�วย
คอมเพรสเซอรท์ีพ่ฒันาข้น้เป็นพิเศษส�งมอบ
สภาพแวดล�อมทีม่ีการสัน่สะเทอืนตำา่ นอกจากนี้
รางยดืสไลดย์งัช�วยให�ชัน้วางสามารถเลือ่นออก
อย�างนุ�มนวลโดยไม�ก�อให �เกดิการเคลือ่นไหวของตู �
ทีอ่าจสร �างความเสยีหายให�กบัไวนข์องคณุได � 
ไส �กรองอากาศให�อากาศบรสิทุธุิไ์ร �กลิน่อย�างถาวร 
สร �างความประทบัใจให�แขกของคณุด�วยตู �เก็บไวน ์
อย�างแท�จรงิ

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 113
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Wine Cabinets Wine Cabinets

WTes 1672
Cat. No. 534.16.620

Pour Every Wine in 
its Prime

Our smallest Multi-temperature Wine Cabinet 
option, the 534.16.620 (WTes 1672) comes 
with two adjustable temperature zones and 
can hold up to 34 Bordeaux bottles. 

Featuring an elegant stainless steel finish, 
its insulated glass door protects wines from 
UV radiation. Smooth telescopic rails allow 
shelves to slide out gently without damaged 
your favourite selection of bottles.

Technical data see page 114

เสริฟ์ไวนท์กุชนิดในสภาวะยอดเยีย่ม

ตู �เก็บไวนแ์บบหลายอณุหภมูิทีเ่ล็กทีส่ดุของเรา 
534.16.620 (WTes 1672) มาพร �อมกบัโซนอณุหภมูิ
ทีป่รบัได � 2 โซน และสามารถบรรจขุวดไวนข์นาด
บอรโ์ดซไ์ด �มากถง้ 34 ขวด

บานประตกูระจกมีฉนวนหุ �มด �วยสเตนเลสสตลี
อย�างหรหูราช�วยปกป�องไวนจ์ากรงัสยีวู ีรางเลือ่น
แบบยดืออกได�อย�างนุ�มนวลช�วยให�ชัน้วางเลือ่นออก
มาโดยไม�ทำาให �ไวนข์วดโปรดของคณุเสยีหาย

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 114
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Wine CabinetsWine Cabinets

WKt 6451 
Cat. No. 534.16.600

Quality wines deserve 
quality storage.

The 534.16.600 (WKt 6451) Wine Cabinet 
offers similar conditions to an underground 
wine cellar. Its solid door means that 
chances of condensation are reduced,  
making it easier to maintain in a tropical 
climate. 

The handcrafted, untreated beechwood 
shelves release no chemical aromas into the 
environment that could adversely influence 
the flavour of wine. In addition, wooden 
shelves contribute to the reduction of  
vibrations which allows wine to develop  
in peace. 

With the capacity to hold up to 312 Bordeaux 
bottles (0.75 litres), this jumbo model is one 
of the largest wine cabinets in the market 
– the perfect choice for serious wine  
collectors with a huge range of wine bottles 
to mature.

Technical data see page 115.

ไวนช์ัน้เลศิสมควรได �รบัการเก็บรกัษาทีพ่ิเศษสดุ

ตู �เก็บไวน ์534.16.600 (WKt 6451) 
ให�สภาพแวดล�อมในการจดัเก็บคล�ายกบัห�องเก็บ
ไวนใ์ต �ดนิ ด �วยประตแูบบทบ้ทำาให �โอกาสในการเกดิ
ไอนำ ้าลดลง และดแูลรกัษาไวนไ์ด �ง�ายข้น้โดยเฉพาะ
ในสภาพอากาศแบบร �อนชืน้

ชัน้วางไม�บชีทีท่ำาด �วยมือและไม�ผู้�านการขดัเคลอืบ
จะไม�ปล�อยกลิน่เคมีสู�บรรยากาศทีอ่าจส�งผู้ลเสยีต�อ
รสชาตขิองไวน ์นอกจากนี ้ชัน้วางไม�ยงัช�วยลด
การสัน่ไหว ซ้ง่ช�วยให�ไวนถ์กูบ�มได �อย�างสงบ

ด�วยความจทุีส่ามารถบรรจขุวดแบบบอรโ์ดซไ์ด �
มากถง้ 312 ขวด (0.75 ลติร) ตู �ไวนข์นาดใหญ�รุ�น
นีจ้ง้เป็นหน่้งในตู �เก็บไวนท์ีใ่หญ�ทีส่ดุในตลาด และ
เป็นทางเลอืกทีส่มบรูณแ์บบสำาหรบันักสะสมไวน ์
ทีจ่รงิจงัสามารถบ�มไวนไ์ด �โดยไม�ต �องกงัวลเรือ่ง
ขนาดขวด

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 115
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Wine Cabinets

EWTdf 3553 
Cat. No. 534.16.770

Wine Cabinets

Savour the difference 
with a Liebherr.

EWTdf 1653 
Cat. No. 534.16.630

Like a shaken bottle of champagne, the 
534.16.770 (EWTdf 3553) dual-zone wine 
cellar is absolutely exploding and overflowing 
with innovative features.
 
Its touchscreen controls are integrated into 
the insulation layer between the temperature 
zones, allowing you to set two different 
temperatures within the unit and simultane-
ously store red and white wines, each at its 
optimum drinking temperature. An insulated 
glass door protects your favourite collection 
from UV exposure while handcrafted  
beechwood shelves on telescopic rails 
reduces vibrations, allowing wines to 
develop in peace. 

Seamlessly fit this built-in model into your 
customised kitchen décor or turn it into  
a stainless steel masterpiece with our  
selection of accessories.

Also available in two temperature zones, 30 
Bordeaux bottles (standard size 0.75 l) 
534.16.630 (EWTdf 1653) 

Technical data see page 116-117

สมัผู้สัความแตกต�างด �วยลบีแฮร ์

เช�นเดยีวกบัแชมเปญทีเ่ขย�าขวดแล�ว ตู �เก็บไวนแ์บบ
สองโซน 534.16.770 (EWTdf 3553) อดัแน�นและ
เต็มไปด�วยคณุสมบตัทิีล่ำา้สมยัอย�างแท�จรงิ

ชดุควบคมุแบบสมัผู้สัตดิตัง้อยู�ในชัน้ทีก่ัน้อย�าง
สิน้เชงิระหว�างโซนอณุหภมูิ ทำาให �คณุสามารถตัง้ค�า
อณุหภมูิทีแ่ตกต�างกนัได � 2 โซนภายในเครือ่ง 
จดัเก็บไวนแ์ดงและไวนข์าวได �พร �อมกนั ให �ไวน ์
แต�ละชนิดมีอณุหภมูิในการดืม่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
ประตกูระจกมีฉนวนป�องกนัคอลเลกชนัทีค่ณุชืน่
ชอบจากการสมัผู้สัรงัสยีวู ีในขณะทีช่ัน้วางไม�บชีที่
ทำาด �วยมือตดิตัง้บนรางแบบยดืหดได�ช�วยลดการ
สัน่สะเทอืนช�วยให�ไวนถ์กูบ�มได �อย�างไร �กงัวล

สามารถตดิตัง้รุ�นแบบบวิทอ์นินีเ้ข �ากบัการตกแต�ง
ห �องครวัด �วยหน�าบานเฟอรนิ์เจอรท์ีค่ณุเลอืกเองได �
อย�างลงตวั หรอืเปลีย่นให�เป็นผู้ลงานชิน้เอกด�วย
อปุกรณเ์สรมิหน�าบานสแตนเลสสตลีทีเ่ราเลอืกสรร

มีให �เลอืกแบบสองโซนอณุหภมูิขนาดความจ ุ30 
ขวด (ขนาดมาตรฐาน 0.75 ลติร) ในรุ�น 534.16.630 
(EWTdf 1653)

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 116-117
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Wine Cabinets & Beverage CentreWine Cabinets

Technical data see page 118-120

The 534.16.610 (UWTes 1672) Undercounter 
Wine Cabinet is ideal for storing wines for 
extended periods and allowing them to 
mature to perfection. Pair this dual-zone 
model with our 534.16.730 (UKes 1752)   
Beverage Centre for the best of both worlds.

Alternatively the 534.16.610 (UWTes 1672)  
and 534.16.790 (UWKes 1752) Wine Cabinets 
work brilliantly side-by-side for those who 
love reds, whites as well as champagne.  
You can now enjoy your favourite bottles all 
stored at their desired temperatures between 
+5 °C to +20 °C!

LED lighting in these models ensures  
uniform illumination of the interior without 
any damages caused by UV light.

A cabinet full of  
treasures. 

UWKes 1752
CAT. NO. 534.16.790

UKes 1752
CAT. NO. 534.16.730

UWTes 1672
CAT. NO. 534.16.610

ตู �ทีเ่ป่ียมไปด�วยสิง่ลำา้ค�า

ตู �เก็บไวนใ์ต �เคานเ์ตอร ์534.16.610 (UWTes 1672) 
เหมาะอย�างยิง่สำาหรบัการจดัเก็บไวนเ์ป็นระยะ
เวลานานและสามารถบ�มไวนไ์ด �อย�างสมบรูณแ์บบ 
สามารถจบัคู�ตู �ไวนแ์บบ 2 โซนอณุหภมูริุ�นนีก้บัตู �แช�
เครือ่งดืม่ 534.16.730 (UKes 1752) ของเราเพ่ือการ
จดัเก็บอย�างดทีีส่ดุทัง้ไวนแ์ละเครือ่งดืม่

อกีทางเลอืกหน่้งคอื ตู �ไวน ์534.16.610 (UWTes 
1672) และ 534.16.790 (UWKes 1752) จดัวาง
ข �างกนัได �อย�างยอดเยีย่มสำาหรบัผูู้ �ทีร่กัในทัง้ไวนแ์ดง 
ไวนข์าวและแชมเปญ เพ่ือให�คณุสามารถเพลดิเพลนิ
กบัไวนข์วดโปรดของคณุทีถ่กูจดัเก็บในอณุหภมูทิี่
ต �องการระหว�าง +5°C ถง้ +20°C!

ไฟ LED ในรุ�นดงักล�าวนีย้งัช�วยให�แสงสว�างภายใน
สมำา่เสมอโดยไม�ก�อให �เกดิความเสยีหายจากแสงยวูี

ข �อมลูทางเทคนิค หน�า 118-120
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The right temperature, 
always 

The dual-zone 534.16.650 (UWTgb 1682)  
wine cabinet, with its unique black glass 
frame, is designed to be a highlight in your 
home. Our favourite feature is the innovative 
TipOpen mechanism that allows you the  
convenience of opening the appliance door 
with just one gentle tap! Our natural,  
handcrafted, untreated beechwood shelves 
release no chemical aromas and reduce 
vibrations so that your wine can develop  
in peace.

This elegant undercounter model will fit 
perfectly into your kitchen island or bar 
counter. With two independent temperature 
zones, you will be able to store different 
varieties of wines simultaneously, each at  
its optimum drinking or serving temperature. 

Technical data see page 121

UWTgb 1682 
Cat. No. 534.16.650

อณุหภมูิทีเ่หมาะสม สมำ่าเสมอ

ตู �เก็บไวน ์534.16.650 (UWTgb 1682) 
แบบ 2 โซนอณุหภมูิพร �อมกรอบกระจกสดีำาอนัเป็น
เอกลกัษณนั์น้ ถกูออกแบบให�เป็นไฮไลทใ์นบ�าน
ของคณุ ด �วยกลไก TipOpen ทีเ่ป็นนวตักรรมใหม�
จะช�วยให�คณุเปิดประตตูู �ไวนไ์ด �อย�างสะดวกด�วย
การแตะเบาๆ เพียงครัง้เดยีว! ชัน้วางไม�บชีของเรา
ทำาจากไม�บชีแบบธุรรมชาต ิทำาด �วยมือ และไม�
ผู้�านกระบวนการใดๆ จะไม�ปล�อยกลิน่ของสารเคมี 
และยงัช�วยลดการสัน่สะเทอืนเพื่อให �ไวนข์องคณุ
สามารถบ�มได �อย�างสงบ

ตู �ไวนใ์ต �เคานเ์ตอรท์ีห่รหูรานีจ้ะเข �ากบัเคานเ์ตอรใ์น
ห�องครวัหรอืเคานเ์ตอรบ์ารข์องคณุได �อย�างลงตวั 
และด�วยโซนอณุหภมูิทีแ่ยกจากกนั 2 โซน คณุจง้
สามารถเก็บไวนป์ระเภทต�างๆ ได �พร �อมๆ กนั  
ในอณุหภมูิทีเ่หมาะสมทีส่ดุสำาหรบัการดืม่หรอื 
การจดัเก็บ

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 121
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Wine CabinetsWine Cabinets

WKEes 553 
CAT. NO. 534.16.780

Technical data see page 122.

Classic and sleek,  
fits anywhere.

Take advantage of the design flexibility of 
Liebherr’s fully integrated 534.16.780 
(WKEes 553)  Wine Cabinet – Place this 
sleek, modular model anywhere in your home 
and proudly display your best wine collection 
at eye level. 

Temperature is adjustable from +5°C to  
+20°C and the LED ceiling light is dimmable 
to cast a cool glow across the room.  
The insulated glass door with UV protection 
and activated charcoal filter protects your 
wine from light and odour. This compact unit 
holds up to 18 Bordeaux bottles in an ideal 
storage environment.

จากความยดืหยุ�นในการออกแบบของตู �ไวน ์
534.16.780 (WKEes 553) ทีต่ดิตัง้แบบบวิดอ์นิได �
อย�างสมบรูณ ์สามารถตดิตัง้ตู �ไวนท์ีท่นัสมยั เงางาม 
ไว �ทีใ่ดก็ได �ในบ �านของคณุ พร �อมจดัแสดงคอลเลกชนั
ไวนท์ีด่ทีีส่ดุดง้ดดูสายตาทกุคนอย�างภาคภมูิใจ 

สามารถปรบัอณุหภมูิได �ตัง้แต� +5°C ถง้ +20°C 
และไฟ LED ทีต่ดิตัง้อยู�ด �านบนหรีแ่สงได �เพื่อให �
แสงนุ�มนวลทัว่ทัง้ห �อง ประตกูระจกมีฉนวนป�องกนั
รงัสปีกป�องไวนข์องคณุจากรงัสแีละมีไส �กรองถ�าน
ช�วยกำาจดักลิน่ ตู �ไวนข์นาดกะทดัรดันีบ้รรจขุวดไวน ์
แบบบอรโ์ดซไ์ด �มากถง้ 18 ขวดในสภาพแวดล�อม
การจดัเก็บทีเ่หมาะสม

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 122
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Liebherr BarriqueLiebherr Barrique

Unique features.

LED lighting 

The tinted glass door provides not only a perfect UV protection, but 
also an optimum glance at wine. The integrated LED lighting ensures 
a pleasant illumination of the complete interior.

Precision electronics 

The precise electronic control system is equipped with a digital 
temperature display. The door and temperature alarm alerts of 
any irregularities, The integrated lock on the front panel prevents 
unwanted access to the stored bottles.

Handcrafted beechwood shelves 

Our natural, handcrafted, and untreated beechwood shelves 
release no chemical aromas into the environment that could 
adversely influence the flavour of wine.

Presentation shelf 

The presentation shelf, equipped with wooden angles, is ideal for 
presenting wine and storing open bottles safely. Up to 6 bottles can 
be set upright on the flexible shelf. 

Optimum humidity 

Liebherr wine cabinets guarantee an optimum humidity and this 
ensured the corks are supple in place whilst still allowing the 
wine to breathe in its maturing process.

Activated charcoal filter 

The easy replaceable active charcoal filter purifies the  
incoming air to obtain an optimum odour-free interior.

The features shown are model specific: the description applies to the relevant model.

คณุสมบตัพิิเศษ

ไฟ LED

ประตกูระจกเคลอืบไม�เพียงแค�ป�องกนัรงัสยีวูไีด �อย�างสมบรูณแ์บบ แต�ยงัช�วยให�
ไวนด์สูวยงามอย�างเหมาะสมอกีด �วย ไฟ LED ในตวัช�วยให�แสงสว�างภายในตู �ไวน ์
อย�างสมบรูณแ์บบ

ร์ะบบควบคมุอิเล็ีกทำร์อนิกสูที์ำ�แม่นยำา

ระบบควบคมุอเิล็กทรอนิกสท์ีแ่ม�นยำามาพร�อมกบัจอแสดงอณุหภมูแิบบดจิติอล 
มสีญัญาณเตอืนสำาหรบัประตแูละอณุหภมูเิมือ่พบความผู้ดิปกต ิมีล็อคในตวัทีแ่ผู้ง
ด �านหน�าป�องกนัการเปิดตู �โดยไม�พ้งประสงค ์

ชี่ั �นวางไม �บีชี่งานฝีีมือ

ชัน้วางไม�บชีทำาจากไม�บชีจากธุรรมชาต ิทำาด �วยมอื ทีไ่ม�ผู้�านการขดัเคลอืบสจีะไม�
ปล�อยกลิน่สารเคมสีู�สภาพแวดล�อมและส�งผู้ลเสยีต�อรสชาตขิองไวน ์

คุณสมบัติที่แสดงเฉพาะรุ�น คำาอธุบิายใช �กับรุ�นที่เกี่ยวข �อง

ชี่ั �นวางนำาเสูนอ
ชัน้วางนำาเสนอพร�อมฐานไม� เหมาะสำาหรบันำาเสนอไวนแ์ละจดัเก็บขวดทีเ่ปิดดืม่
แล �วอย�างปลอดภยั สามารถวางขวดตัง้ตรงบนชัน้วางได �มากถง้ 6 ขวด

ความชืี่�นทีำ�เห้มาะสูม

ตู �เก็บไวนล์บีแฮรร์บัประกนัความชืน้ทีเ่หมาะสม และช�วยให�มัน่ใจได �ว�าจกุไม�กอ๊ก
จะยงัคงอ�อนนุ�ม ให �ไวนไ์ด �หายใจได�เต็มทีร่ะหว�างกระบวนการบ�ม

ไสู �กร์องถ่่าน

ไส �กรองถ�านทีเ่ปลีย่นได �ง�ายช�วยฟอกอากาศในตู �เพื่อให �ภายในปราศจากกลิน่ 
ซ้ง่เป็นสภาพอากาศทีเ่หมาะสมทีส่ดุกบัไวน ์
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Liebherr BarriqueLiebherr Barrique

WKb 4612
CAT. NO. 534.16.895

Perfect display for 
all your favourites.

With the capacity to hold 195 Bordeaux  
bottles, the spacious Liebherr Barrique 
534.16.895 (WKb 4612) Wine Cabinet is ideal 
for the long-term storage and maturation of 
wines. 

Constant temperature can be set as desired 
between +5°C to +20°C via the intuitive 
control system with digital temperature 
display. 

Thanks to its coated glass door, wines will 
always be well-protected from UV radiation. 
Efficient LED lighting ensures that the  
interior is illuminated evenly and pleasantly, 
allowing you to proudly showcase your 
prized collection. 

Technical data see page 123

จดัแสดงขวดโปรดของคณุอย�างสมบรูณแ์บบ

ตู �เก็บไวนล์บีแฮรแ์บบบารคีขนาดใหญ�รุ�น 
534.16.895 (WKb 4612) มีความจขุวดไวน ์
แบบบอรโ์ดซถ์ง้ 195 ขวด เหมาะอย�างยิง่สำาหรบั
การจดัเก็บไวนใ์นระยะยาวและเพื่อบ�มไวน ์

สามารถตัง้ค�าอณุหภมูิให �คงทีไ่ด �ตามต�องการ
ระหว�าง +5°C ถง้ +20°C ผู้�านระบบควบคมุที่
ใช �งานง�ายพร�อมจอแสดงอณุหภมูิแบบดจิติอล

ด�วยประตกูระจกเคลอืบ ไวนจ์ง้ได �รบัการปกป�อง
อย�างดจีากรงัสยีวู ีระบบไฟ LED ทีม่ีประสทิธุภิาพ
ยงัช�วยรบัประกนัว�าภายในจะส�องสว�างอย�าง
สมำ่าเสมอและสวยงาม ช�วยให�คณุแสดงคอลเลคชนั
ลำา้ค�าของคณุได �อย�างภาคภมูิใจ

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 123
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Liebherr BarriqueLiebherr Barrique

Wine storage 
sophistication 
for your home.

The 534.16.896 (WKb 4611) Wine Cabinet 
mimics the conditions of an underground 
wine cellar where its solid door creates a 
dark, undisturbed environment with zero 
exposure to UV light and heat fluctuations 
– perfect for maturing wines. 

When humidity level falls below 50 %, natural 
corks begin to shrink, causing oxygen to 
enter the bottle and damage stored wines. 
With a humidity range between 50%-80%, 
Liebherr wine cabinets guarantee the ideal 
conditions to preserve the suppleness of 
wine corks which in turn prevents oxidation. 

Your wines are always stored safely on our 
untreated beech wood shelves while an 
activated charcoal filter provides optimal air 
quality.

Technical data see page 124

WKb 4611
CAT. NO. 534.16.896

ความปราณีตสำาหรบั
การจดัเก็บไวนข์องคณุ

ตู �เก็บไวน ์534.16.896 (WKb 4611) เลยีนแบบ
สภาพอากาศของห�องเก็บไวนใ์ต �ดนิ ซ้ง่ประตทูบ้ของตู �
จะสร �างสภาพแวดล�อมทีม่ืดและไม�ถกูรบกวน 
โดยป�องกนัแสง UV และความผู้นัผู้วนความร �อน
จนเป็นศนูย ์เหมาะสำาหรบัการบ�มไวน ์

เมื่อระดบัความชืน้ลดลงตำา่กว�า 50% โดยธุรรมชาติ
จกุคอรก์จะเริม่หดตวั ทำาให �ออกซเิจนเข �าไปในขวด
และทำาให �ไวนท์ีเ่ก็บไว �เสยีหาย ตู �เก็บไวนล์บีแฮร ์
มีช�วงความชืน้ระหว�าง 50%-80% รบัประกนั
สภาพอากาศทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการรกัษาความ
อ�อนนุ�มของจกุไวน ์ซ้ง่ป�องกนัการเกดิออกซเิดชนั

ไวนข์องคณุจะถกูเก็บไว �อย�างปลอดภยับนชัน้วาง 
ไม�บชีทีไ่ม�ผู้�านการขดัเคลอืบส ีในขณะทีไ่ส �กรองถ�าน
ช�วยให�คณุภาพอากาศทีเ่หมาะสม

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 124
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Liebherr BarriqueLiebherr Barrique

The storage choice  
for wine aficionados.

The Barrique Wine Cabinet 534.16.640 
(WKgb 4113) features an insulated full-glass, 
black door that provides protection from UV 
radiation and preserves the quality of wine. 
Temperature can be adjusted between +5°C 
to +20°C and is ideal for the long-term  
storage of fine wines – be it for maturing or 
storage. Our integrated activated carbon filter 
absorbs odours from the ambient air and 
prevents the taste of fine wines from being 
impaired. With its elegantly designed 
recessed handle, this wine cabinet looks 
perfect in any home or restaurant. 

Technical data see page 125

WKgb 4113 
CAT. NO. 534.16.640

ทางเลอืกการจดัเก็บสำาหรบัผูู้ �รกัไวน ์

ตู �เก็บไวนแ์บบบารคีรุ�น 534.16.640 (WKgb 4113) 
มีประตกูระจกกรอบดำาหุ �มฉนวนเต็มรปูแบบ ซ้ง่ช�วย
ป�องกนัรงัสยีวูเีพื่อรกัษาคณุภาพของไวน ์สามารถ
ปรบัอณุหภมูิได �ระหว�าง +5°C ถง้ +20°C เหมาะ
อย�างยิง่สำาหรบัการจดัเก็บไวนช์ัน้ดใีนระยะยาว 
ไม�ว�าจะเพื่อการบ�มหรอืการเก็บรกัษา ไส �กรองถ�าน
ในตวัของเราจะดดูซบักลิน่จากอากาศแวดล�อม
และป�องกนัไม�ให �รสชาตขิองไวนช์ัน้ดบีกพร�อง 
ตู �เก็บไวนนี์ส้มบรูณแ์บบทัง้ในบ �านหรอืร �านอาหาร
ด�วยบานเปิดแบบไร �มือจบัทีอ่อกแบบอย�างหรหูรา

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 125
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Liebherr BarriqueLiebherr Barrique

Superb conditions  
for fine wines.

Our most compact model from the Liebherr 
Barrique series, the 534.16.890 (WKb 1712) 
Wine Cabinet can store up to 60 Bordeaux 
bottles. 

Wines are stored optimally on three 
untreated, height-adjustable beech wood 
shelves. Wines are well protected from UV 
radiation thanks to a tinted insulated glass 
door while the activated charcoal filter  
provides optimum air quality and is easy to 
replace. 

Energy-efficient LED lighting ensures even 
and pleasant illumination so that your 
favourite bottles are seen in the best light.

Technical data see page 126

WKb 1712
Cat. No. 534.16.890

เงือ่นไขทีย่อดเยีย่มสำาหรบัไวนช์ัน้ดี

ตู �ไวนร์ุ�น 534.16.890 (WKb 1712) รุ�นกะทดัรดัทีส่ดุ
ของเราจากซรีสีบ์ารคี สามารถจดัเก็บขวดไวนแ์บบ
บอรโ์ดซไ์ด �มากถง้ 60 ขวด

ไวนจ์ะถกูจดัเก็บอย�างเหมาะสมบนชัน้วาง
ไม�บชี 3 ชัน้ ทีไ่ม�ผู้�านการขดัเคลอืบสโีดยสามารถ
ปรบัความสงูได � และไวนจ์ะได �รบัการปกป�องอย�างดี
จากรงัส ีUV ด �วยประตกูระจกเคลอืบหุ �มฉนวน 
ในขณะทีไ่ส �กรองถ�านให�คณุภาพอากาศทีเ่หมาะสม
และถอดเปลีย่นได �ง�าย

ไฟ LED ช�วยประหยดัพลงังานและมัน่ใจว�าแสงสว�าง
จะทัว่ถง้และสมำ่าเสมอ เพื่อให �ไวนข์วดโปรดของคณุ
มองเห็นได �ในแสงทีด่ทีีส่ดุ

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 126
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LED lighting in humidor 

Liebherr’s 534.16.690 (ZKes 453) has LED lighting with dimmer 
function incorporated in the glass door. As the LEDs emit virtually 
no heat, the cigars can be exposed to the light for long periods of 
time without damage.

Unique features.

LED lighting in wine cabinet 

The 534.16.750 (WKes 653) features LED lighting with dimmer 
function and separate switch. Wine can be showcased bathed in 
light for lengthy periods without compromising its quality.

Fine cedar wood 

Our 534.16.690 (ZKes 453) humidor features two presentation 
boxes and two wooden shelves crafted from Spanish cedar wood. 
The presentation boxes are perfect for storing loose cigars.

Wall mount option 

Both the 534.16.750 (WKes 653) wine cabinet and 534.16.690 
(ZKes 453) humidor can be wall-mounted as an attractive 
eye-catcher with convenient access for serving.

Ideal humidity 

The integrated water tray can accommodate one liter of distilled 
water for ideal humidity. Sensors regulate precise humidity level 
selected. 

Touch electronic control system

The perfect wine storage temperature is +8°C to +12°C. Our 
electronic control system allows temperature to be set to the 
exact degree required between +5°C to +20°C.

The features shown are model specific: the description applies to the relevant model.

ไฟ LED ในต้ �ซิการ์ ์

รุ�น 534.16.690 (ZKes 453) มีไฟ LED ทีส่ามารถหรีไ่ฟทีป่ระตกูระจกได� ไฟ LED นัน้
แทบไม�ก�อให �เกดิความร �อน ซกิารจ์ง้สมัผู้สักบัแสงได �เป็นเวลานานโดยไม�เกดิความเสยี
หาย

ไฟ LED ในต้ �เก็บไวน ์

534.16.750 (WKes 653) มไีฟ LED พร �อมฟังกช์นัหรีแ่สงไฟและสวติชแ์ยกกนั  
จดัแสดงไวนอ์ย�างสวยงามท�ามกลางแสงได �นานโดยไม�ลดทอนคณุภาพของไวน ์

ไม �ซีด้าร์ช์ี่ั �นดี้

ตู �ซกิาร ์534.16.690 (ZKes 453) มีกล�องสำาหรบันำาเสนอ 2 กล�องและชัน้วางไม�  
2 ชัน้ทีท่ำาจากไม�ซดีารส์เปน กล�องนำาเสนอนัน้เหมาะสำาหรบัเก็บซกิารอ์ย�างหลวมๆ

ติด้ตั �งแบบแข็วนผู้นัง

ทัง้ตู �เก็บไวน ์534.16.750 (WKes 653) และตู �ซกิาร ์534.16.690 (ZKes 453) 
สามารถตดิตัง้บนผู้นังเพื่อดง้ดดูสายตาและเปิดใช �ได �อย�างสะดวก

ความชืี่�นในอุด้มคติ

ถาดรองนำ ้าในตู �ซกิารส์ามารถรองรบันำ ้ากลัน่ได �ถง้ 1 ลติร เพื่อสร �างความชืน้ใน
อดุมคต ิเซ็นเซอรค์วบคมุระดบัความชืน้ทีแ่ม�นยำาควบคมุให�ตรงตามทีต่ัง้ค�าไว �

ร์ะบบควบคมุอิเล็ีกทำร์อนิกสูแ์บบสูมัผู้สัู
อณุหภมูิการจดัเก็บไวนท์ีส่มบรูณแ์บบคอืตัง้แต� +8°C ถง้ +12°C ระบบควบคมุ
อเิล็กทรอนิกสข์องเราช�วยให�สามารถตัง้อณุหภมูิได �ในระดบัทีต่ �องการระหว�าง 
+5°C ถง้ +20°C

คุณสมบัติที่แสดงเฉพาะรุ�น คำาอธุบิายใช �กับรุ�นที่เกี่ยวข �อง

คณุสมบตัพิิเศษ
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WKes 653 | ZKes 453

Design & Lifestyle Design & Lifestyle

The perfect indulgence.

The 534.16.690 (ZKes 453) Humidor offers 
theperfect micro-climate for storing beloved 
cigars through fully-customisable humidity 
settings. Natural, handmade cigars are both 
delicate and sensitive, requiring a balanced 
mix of temperature and humidity to achieve 
the optimum flavour. The compartments in 
our humidor are crafted from Spanish cedar 
wood which allows its aroma to enhance the 
unique flavour of refined cigars.
 
For the perfect indulgence, pair the humidor 
with our 534.16.750 (WKes 653) Wine Cabinet. 
It has a compact footprint yet manages to 
hold up to 12 Bordeaux bottles. LED lighting 
and dimmer function ensures perfect illumi-
nation for your selection of coveted wines. 

Coated with a beautiful SmartSteel surface, 
both units are easy to clean and maintain. 
Opt to wall-mount this stunning pair to give 
it the attention it deserves.

Technical data see page 127-128

WKes 653
CAT. NO. 534.16.750

ZKes 453
CAT. NO. 534.16.690

จดัแสดงขวดโปรดของคณุอย�างสมบรูณแ์บบ

ตู �ซกิาร ์534.16.690 (ZKes 453) นำาเสนอ
สภาพอากาศทีส่มบรูณแ์บบในขนาดกะทดัรดัเพื่อ
การจดัเก็บซกิารส์ดุโปรดผู้�านการตัง้ค�าความชืน้
ทีป่รบัแต�งได �ตามต�องการ ซกิารแ์บบทำามือจาก
ธุรรมชาตนัิน้ทัง้เปราะบางและละเอยีดอ�อน จำาเป็น
ต �องอยู�ในอณุหภมูิและความชืน้ทีส่มดลุเพื่อให �ได �
รสชาตทิีด่ทีีส่ดุ ช�องใส�ของในตู �ซกิารข์องเราจง้
ทำาจากไม�ซดีารส์เปน ซ้ง่ช�วยให�กลิน่หอมเพื่อเพิ่ม
รสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณข์องซกิารช์ัน้ดี

เพื่อการพกัผู้�อนทีส่มบรูณแ์บบ สามารถจบัคู� 
ตู �ซกิารก์บัตู �ไวน ์534.16.750 (WKes 653) ตู �ไวน ์
ขนาดเล็กแต�สามารถเก็บขวดไวนแ์บบบอรโ์ดซไ์ด �
มากถง้ 12 ขวด ไฟ LED และฟังกช์นัการหรีไ่ฟ
ช�วยให�มัน่ใจได �ถง้แสงสว�างทีส่มบรูณแ์บบ
เพื่อการเลอืกไวนท์ีค่ณุปรารถนา

ทัง้สองรุ�นเคลอืบพืน้ผู้ิวด �วย SmartSteel อย�าง
สวยงาม ทำาความสะอาดและบำารงุรกัษาง�าย 
สามารถตดิตัง้คู�หทูีน่�าท้ง่คู�นีบ้นผู้นัง ควรค�าแล �ว
ในการดง้ดดูสายตาผูู้ �ชม

ข�อมลูทางเทคนิค หน�า 127-128
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* Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 405

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l)* / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 48

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 366

BioFresh comp. litre / ความจุชุ้อ่ง BioFresh (ลัติร) 132

Wine comp. litre / ความจุชุ้อ่งแช้ไ่วน ์(ลัติร) 153

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 126

Number of shelves / Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวาง / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 10/5

Number of BioFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง BioFresh 3 with LED lighting / 3 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง 

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 5 with LED lighting / 5 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
2.4" TFT-colour temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอสี่ 2.4" TFT แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Door / side walls / ปีระต ู/ ผนังดา้นขา้ง
stainless steel with SmartSteel / stainless steel with SmartSteel /  

ส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบส่มาร้ท์ส่ตีล / ส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบส่มาร้ท์ส่ตีล 

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −14 °C to −26 °C

Wine temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้ไ่วน ์(องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C

Temperature alarm / Defrost type / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง visual and acoustic/automatic/แส่ดงและเสี่ยงเตือน้/อตัโน้มติั 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED ceiling lighting with dimmer function / 

ไฟส่่องส่ว่า่งบน้เพดาน้ แบบหร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

IceMaker / ระบบที่ำานำ �าแข็งอตัโนมตัิ fixed water connection 3/4" / เชื่�อมต่อจดุร้บัน้ำ �าแบบถาว่ร้ 3/4" 

Ice cube output kg / 24h / ปีรมิาณนำ �าแข็งที่่�ผลัติได ้(กิโิลั/24 ช้ม.) 1.2

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี 

Door hinges / บานพบัปีระตู left / right / ซ้า้ย / ขว่า 

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 185 / 121 / 66.5

Net weight kg / Voltage V/Hz / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 159 / 220 – 240/50/60

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 398

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 538

BioFresh comp. litre / ความจุชุ้อ่ง BioFresh (ลัติร) 304

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 126

Number of shelves  / จุำานวนช้ั �นวาง 8

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 5

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 5 with LED lighting / 5 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง 

Number of BioFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง BioFresh 5 with LED lighting / 5 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
2.4" TFT-colour temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอสี่ 2.4" TFT แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Door / side walls / ปีระต ู/ ผนังดา้นขา้ง
stainless steel with SmartSteel / stainless steel with SmartSteel /  

ส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบส่มาร้ท์ส่ตีล / ส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบส่มาร้ท์ส่ตีล 

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −14 °C to −26 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED ceiling lighting with dimmer function / 

ไฟส่่องส่ว่า่งบน้เพดาน้ แบบหร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

IceMaker / ระบบที่ำานำ �าแข็งอตัโนมตัิ fixed water connection 3/4" / เชื่�อมต่อจดุร้บัน้ำ �าแบบถาว่ร้ 3/4" 

Ice cube output kg / 24h / ปีรมิาณนำ �าแข็งที่่�ผลัติได ้(กิโิลั/24 ช้ม.) 1.2

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี 

Door hinges / บานพบัปีระตู left / right / ซ้า้ย / ขว่า 

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 185 / 121 / 66.5

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 163.6

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50/60

Soft-
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 405

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 366

BioFresh comp. litre / ความจุชุ้อ่ง BioFresh (ลัติร) 132

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 262

Number of shelves  / จุำานวนช้ั �นวาง 6

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 5

Number of BioFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง BioFresh 3 with LED lighting / 3 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง 

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 9

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
2.4" TFT-colour temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอสี่ 2.4" TFT แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Door / side walls / ปีระต ู/ ผนังดา้นขา้ง
stainless steel with SmartSteel / stainless steel with SmartSteel /  

ส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบส่มาร้ท์ส่ตีล / ส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบส่มาร้ท์ส่ตีล 

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −14 °C to −28 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED interior lighting / LED ceiling lighting with dimmer function / 

ไฟส่่องส่ว่า่งบน้เพดาน้ แบบหร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

IceMaker / ระบบที่ำานำ �าแข็งอตัโนมตัิ fixed water connection 3/4" / เชื่�อมต่อจดุร้บัน้ำ �าแบบถาว่ร้ 3/4" 

Ice cube output kg / 24h / ปีรมิาณนำ �าแข็งที่่�ผลัติได ้(กิโิลั/24 ช้ม.) 0.8

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี 

Door hinges / บานพบัปีระตู left / right / ซ้า้ย / ขว่า 

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 185 / 121 / 66.5

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 164

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50/60

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 405

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 367

BioFresh comp. litre / ความจุชุ้อ่ง BioFresh (ลัติร) 133

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 262

Number of shelves  / จุำานวนช้ั �นวาง 6

Number of door racks  / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 5

Number of BioFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง BioFresh 3 with LED lighting / 3 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง 

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 9

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน 2.4" TFT-colour temp. display, touch electronic / 
หน้า้จอสี่ 2.4" TFT แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Door / side walls / ปีระต ู/ ผนังดา้นขา้ง BlackSteel with SmartSteel / BlackSteel with SmartSteel /  
สี่ดำาแบบส่มาร้ท์ส่ตีล / สี่ดำาแบบส่มาร้ท์ส่ตีล 

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −14 °C to −28 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED interior lighting / ไฟส่่องส่ว่า่งภูายใน้ 

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

IceMaker / ระบบที่ำานำ �าแข็งอตัโนมตัิ fixed water connection 3/4" / เชื่�อมต่อจดุร้บัน้ำ �าแบบถาว่ร้ 3/4" 

Ice cube output kg / 24h / ปีรมิาณนำ �าแข็งที่่�ผลัติได ้(กิโิลั/24 ช้ม.) 0.8

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี 

Door hinges / บานพบัปีระตู left / right / ซ้า้ย / ขว่า 

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 185 / 121 / 66.5

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 164.5

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220 – 240/50 /60
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 405

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 367

BioFresh comp. litre / ความจุชุ้อ่ง BioFresh (ลัติร) 133

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 262

Number of shelves  / จุำานวนช้ั �นวาง 6

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 5

Number of BioFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง BioFresh 3 with LED lighting / 3 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 9

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
2.4" TFT-colour temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอสี่ 2.4" TFT แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Door / side walls / ปีระต ู/ ผนังดา้นขา้ง
stainless steel with SmartSteel / stainless steel with SmartSteel /  

ส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบส่มาร้ท์ส่ตีล / ส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบส่มาร้ท์ส่ตีล 

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −14 °C to −28 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED interior lighting / ไฟส่่องส่ว่า่งภูายใน้ 

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

IceMaker / ระบบที่ำานำ �าแข็งอตัโนมตัิ fixed water connection 3/4" / เชื่�อมต่อจดุร้บัน้ำ �าแบบถาว่ร้ 3/4" 

Ice cube output kg / 24h / ปีรมิาณนำ �าแข็งที่่�ผลัติได ้(กิโิลั/24 ช้ม.) 0.8

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี 

Door hinges / บานพบัปีระตู left / right / ซ้า้ย / ขว่า 

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 185 / 121 / 66.5

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 164

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-24/50/60

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 371

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 364

BioFresh comp. litre / ความจุชุ้อ่ง BioFresh (ลัติร) 69

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 116

Number of shelves  / จุำานวนช้ั �นวาง 4

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 6

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 2 with LED lighting / 2 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง 

Number of BioFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง BioFresh 2 with LED lighting / 2 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with digital temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +3 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −14 °C to −28 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED light column on both sides and LED ceiling lighting / 

ไฟส่่องส่ว่า่งเพดาน้และดา้น้ขา้ง 

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้ 

Water filter / ระบบกิรองนำ �า yes / มี

IceMaker / ระบบที่ำานำ �าแข็งอตัโนมตัิ fixed water connection 3/4" / เชื่�อมต่อจดุร้บัน้ำ �าแบบถาว่ร้ 3/4" 

Ice cube output kg / 24h / ปีรมิาณนำ �าแข็งที่่�ผลัติได ้(กิโิลั/24 ช้ม.) 0.9

Door hinges / บานพบัปีระตู left / right / ซ้า้ย / ขว่า 

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 203.9 / 91 / 61.5

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 166

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

121↑   ↓

Soft-
Telescopic
Rails

91↑  ↓

Cat.No. 534.16.510
(SBSes 8673) Premium

Installation Diagram Installation Diagram

Cat.No. 534.76.500
(CBNes 6256) PremiumPlus
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 360

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 331

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 82

Number of shelves  / จุำานวนช้ั �นวาง 5

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 4

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 2

Number of fruit and vegetable drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้ผ่กัิแลัะผลัไม้ 2 with LED lighting / 2 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with LCD temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Door / side walls / ปีระต ู/ ผนังดา้นขา้ง
stainless steel with SmartSteel / silver /  
ส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบส่มาร้ท์ส่ตีล / สี่เงิน้

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +7 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −14 °C to −27 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED ceiling lighting / ไฟส่่องส่ว่า่งเพดาน้ 

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้ 

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 185.9 / 74.7 / 63

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 95

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 202

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 220

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 101

Number of shelves  / จุำานวนช้ั �นวาง 4

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 3

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 3

Number of BioCool drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้ผ่กัิแลัะผลัไม้ 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
2.4" TFT-monochrome temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอ 2.4" TFT แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Door / side walls / ปีระต ู/ ผนังดา้นขา้ง
stainless steel with SmartSteel / silver /  
ส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบส่มาร้ท์ส่ตีล / สี่เงิน้

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +1 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −14 °C to −26 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED ceiling lighting / ไฟส่่องส่ว่า่งเพดาน้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 185 / 60 / 66.5

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 74.8

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50/60

75↑   ↓
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 181

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 172

BioFresh comp. litre / ความจุชุ้อ่ง BioFresh (ลัติร) 69

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 67

Number of shelves  / จุำานวนช้ั �นวาง 4

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 2

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 3

Number of BioFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง BioFresh 2 with LED lighting / 2 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
2.4" TFT-colour display, Touch & Swipe / 

หน้า้จอสี่ 2.4" TFT แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่และปััดเลื�อน้

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +3 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −15 °C to −26 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED light panel on both sides / ไฟส่่องส่ว่า่งดา้น้ขา้ง

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้

IceMaker / ระบบที่ำานำ �าแข็งอตัโนมตัิ fixed water connection 3/4" / เชื่�อมต่อจดุร้บัน้ำ �าแบบถาว่ร้ 3/4"

Ice cube output kg/24h / ปีรมิาณนำ �าแข็งที่่�ผลัติได ้(กิโิลั / 24 ช้ม.) 1.2

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 177 / 55.9 / 54.6

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 177.2-178.8 / 56-57 / 55

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 78

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50/60

* Recommended: 560 mm

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 176

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 174

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 69

Number of shelves / จุำานวนช้ั �นวาง 6

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 3

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 3 with LED lighting / 3 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง 

Number of EasyFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง EasyFresh 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
2.4" TFT-colour display, Touch & Swipe / 

หน้า้จอสี่ 2.4" TFT แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่และปััดเลื�อน้

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −15 °C to −26 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED light panel on both sides / ไฟส่่องส่ว่า่งดา้น้ขา้ง

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 177 / 55.9 / 54.6

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 177.2-178.8 / 56-57 / 55

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 66

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50/60

* Recommended: 560 mm
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 182

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 182

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 67

Number of shelves  / จุำานวนช้ั �นวาง 6

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 3

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 3

Number of EasyFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง EasyFresh 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
LCD display monochrome, touch electronic / 
หน้า้จอ LCD แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −15 °C to −26 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED ceiling lighting / ไฟส่่องส่ว่า่งเพดาน้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้

IceMaker / ระบบที่ำานำ �าแข็งอตัโนมตัิ watertank / ถงัใส่่น้ำ �า

Ice cube output kg/24h / ปีรมิาณนำ �าแข็งที่่�ผลัติได ้(กิโิลั / 24 ช้ม.) 1.2

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 177 / 55.9 / 54.6

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 177.2-178.8 / 56-57 / 55

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 66

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50/60

* Recommended: 560 mm

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 176

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 182

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 69

Number of shelves / จุำานวนช้ั �นวาง 6

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 3

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 3

Number of EasyFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง EasyFresh 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
LCD display monochrome, touch electronic / 
หน้า้จอ LCD แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −15 °C to −26 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED ceiling lighting / ไฟส่่องส่ว่า่งเพดาน้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 177 / 55.9 / 54.6

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 177.2-178.8 / 56-57 / 55

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 66

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50/60

* Recommended: 560 mm
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 250

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 182

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 69

Number of shelves  / จุำานวนช้ั �นวาง 4

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 3

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 3

Number of EasyFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง EasyFresh 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
LCD display monochrome, touch electronic / 
หน้า้จอ LCD แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) −15 °C to −26 °C

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED ceiling lighting / ไฟส่่องส่ว่า่งเพดาน้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 177 / 55.9 / 54.6

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 177.2-178.8 / 56-57 / 55

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 62.2

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50/60

* Recommended: 560 mm

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 487

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 357

BioFresh comp. litre / ความจุชุ้อ่ง BioFresh (ลัติร) 68

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 114

Number of shelves / Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวาง/จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 4/6

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 2 with LED lighting / 2 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง

Number of BioFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง BioFresh 2 with LED lighting / 2 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with LCD temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +3 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) -14 °C to -28 °C  

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED light column on both sides and LED ceiling lighting / 

ไฟส่่องส่ว่า่งเพดาน้และดา้น้ขา้ง

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Water filter / ระบบกิรองนำ �า yes / มี

IceMaker / ระบบที่ำานำ �าแข็งอตัโนมตัิ fixed water connection 3/4" / เชื่�อมต่อจดุร้บัน้ำ �าแบบถาว่ร้ 3/4"

Ice cube output kg/24h / ปีรมิาณนำ �าแข็งที่่�ผลัติได ้(กิโิลั / 24 ช้ม.) 1.3

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู left / right / ซ้า้ย / ขว่า 

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 202.7 / 91 / 61

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 203.2-207.2 / 91.5 / 63.5

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 161

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 496

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 364

BioFresh comp. litre / ความจุชุ้อ่ง BioFresh (ลัติร) 69

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 116

Number of shelves / จุำานวนช้ั �นวาง 4

Number of door racks /จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 6

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 2 with LED lighting / 2 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง

Number of BioFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง BioFresh 2 with LED lighting / 2 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน MagicEye with LCD temp. display, touch electronic / 
หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +3 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) -14 °C to -28 °C  

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED light column on both sides and LED ceiling lighting / 
ไฟส่่องส่ว่า่งเพดาน้และดา้น้ขา้ง

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Water filter / ระบบกิรองนำ �า yes / มี

IceMaker / ระบบที่ำานำ �าแข็งอตัโนมตัิ fixed water connection 3/4" / เชื่�อมต่อจดุร้บัน้ำ �าแบบถาว่ร้ 3/4"

Ice cube output kg/24h / ปีรมิาณนำ �าแข็งที่่�ผลัติได ้(กิโิลั / 24 ช้ม.) 1.3

Door hinges / บานพบัปีระตู  right / ขว่า 

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 202.7 / 91 / 61

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 203.2-207.2 / 91.5 / 63.5

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 164

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 304

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 276

BioFresh comp. litre / ความจุชุ้อ่ง BioFresh (ลัติร) 57

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 103

Number of shelves / จุำานวนช้ั �นวาง 4

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 3

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 2 with LED lighting / 2 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง

Number of BioFresh drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่ง BioFresh 2 with LED lighting / 2 ช่่อง พร้อ้มไฟส่่องส่ว่า่ง

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with LCD temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +3 °C to +9 °C  

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) -14 °C to -28 °C  

Temperature alarm / ระบบแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED light column on both sides / ไฟส่่องส่ว่า่งดา้น้ขา้ง

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Water filter / ระบบกิรองนำ �า yes / มี

IceMaker / ระบบที่ำานำ �าแข็งอตัโนมตัิ fixed water connection 3/4" / เชื่�อมต่อจดุร้บัน้ำ �าแบบถาว่ร้ 3/4"

Ice cube output kg/24h / ปีรมิาณนำ �าแข็งที่่�ผลัติได ้(กิโิลั / 24 ช้ม.) 1

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 202.4 / 75.7 / 61

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 203.2-207.2 / 76.2 / 63.5

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 147

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 158

Refrigerator capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้เ่ย็็น (ลัติร) 124

Number of shelves / จุำานวนช้ั �นวาง 2

Number of fruit and vegetable drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้ผ่กัิแลัะผลัไม้ 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with LCD temp. display, key electronic / 
หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบปุ่ัมกด

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +9 °C  

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED ceiling lighting / ไฟส่่องส่ว่า่งเพดาน้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้

Door type / ช้นิดปีระตู steel / เหล็ก

Door hinges / บานพบัปีระตู pullout / แบบดึง

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 82-88 / 59.7 / 55

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 82-88 / 60 / 55

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 41.5

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 168

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 95

Number of freezer drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้แ่ข็ง 3

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with LCD temp. display, key electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบปุ่ัมกด

Freezer temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้แ่ข็ง (องศาเซลัเซย่็สู) -14 °C to -26 °C  

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง manual / ดว้่ยมือ

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้

Door type / ช้นิดปีระตู steel / เหล็ก

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู left, reversible / ซ้า้ย กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 82-88 / 59.7 / 55

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 82-88 / 60 / 55

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 38.2

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 147

Freezer capacity litre / ความจุชุ้อ่งแช้แ่ข็ง (ลัติร) 136

Number of shelves / จุำานวนช้ั �นวาง 4

Number of door racks / จุำานวนช้ั �นวางฝัั่� งปีระตู 2

Number of fruit and vegetable drawers / จุำานวนลัิ �นช้กัิช้อ่งแช้ผ่กัิแลัะผลัไม้ 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with LCD temp. display, key electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบปุ่ัมกด

Refrigerator temperature range °C / อณุหภูมูิช้อ่งแช้เ่ย็็น (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +9 °C  

Defrost type / กิารขจุดัฝ้ั่านำ �าแข็ง automatic / อตัโน้มติั

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED interior lighting / ไฟส่่องส่ว่า่งภูายใน้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้

Door type / ช้นิดปีระตู steel / เหล็ก

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 82-88 / 59.7 / 55

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 82-88 / 60 / 55

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 34.5

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50/60

* These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 245

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 511

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 178

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 13

Shelves on telescopic rails / จุำานวนช้ั �นรางเลัื�อน 10

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Presentation shelf / ช้ั �นวางแบบนำาเสูนอ 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
LCD temp. display for 3 wine zones, touch electronic / 

หน้า้จอ LCD แส่ดงผลอุณหภููมิส่ำาหร้บัทั �ง 3 โซ้น้แบบส่มัผสั่

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 3

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED lighting permanently on, dimmable /  
ไฟ LED แบบเปิัดตลอดเว่ลา หร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Safety thermostat / ระบบตดัอณุหภูมูิอตัโนมตัิ yes / มี

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
glass door with stainless steel frame / 

ปัร้ะตูกร้ะจก กร้อบปัร้ะตูส่แตน้เลส่ส่ตีล

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 192 / 70 /74.2

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 137

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50
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Cat.No. 534.16.230
(SUIK 1510) Comfort

Installation Diagram

Fully Integrated Appliances Wine Cabinets 

Cat.No. 534.16.760
(WTes 5872) Vinidor

Installation Diagram
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต ์/ ป่ี) 147

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 95

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 34

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 5

Shelves on telescopic rails / จุำานวนช้ั �นรางเลัื�อน 3

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่

Presentation shelf / ช้ั �นวางแบบนำาเสูนอ 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with digital temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zonest / โซนอณุหภูมูิ 2

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืน (อณุหภูมูิ) visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED lighting permanently on, dimmable / ไฟ LED แบบเปิัดตลอดเว่ลา หร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืน (ปีระต)ู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู Glass door with stainless steel frame / ปัร้ะตูกร้ะจก กร้อบส่แตน้เลส่ส่ตีล

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 82.2 / 59.8 / 57.5 

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 60

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220 – 240/50

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 143

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 625

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 312

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 7

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with digital temp. display, key electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบปุ่ัมกด

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 1

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED interior lighting /  

ไฟ LED ส่่องส่ว่า่งภูายใน้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Safety thermostat / ระบบตดัอณุหภูมูิอตัโนมตัิ yes / มี

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
full door, terrae / 

ปัร้ะตูทึบ terra

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 193 / 74.7 / 75.9

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 87

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

* The specified number  
of bottles (=maximum capacity)
is only possible with this  
arrangement of the  
height-adjustable shelves.
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Cat.No. 534.16.620
(WTes 1672) Vinidor

Installation Diagram

Wine Cabinets Wine Cabinets 

Cat.No. 534.16.600
(WKt 6451) GrandCru

Installation Diagram
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*  Recommended: 560 mm
**Images show stainless 
    steel frame fitted

* These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 162

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 256

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 80

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 10

Shelves on telescopic rails / จุำานวนช้ั �นรางเลัื�อน 8

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Presentation shelf / ช้ั �นวางแบบนำาเสูนอ 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
LCD temp. display for both wine zones, touch electronic / 

หน้า้จอ LCD แส่ดงผลอุณหภููมิส่ำาหร้บัทั �ง 2 โซ้น้แบบส่มัผสั่

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 2

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED lighting permanently on, dimmable /  
ไฟ LED แบบเปิัดตลอดเว่ลา หร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Safety thermostat / ระบบตดัอณุหภูมูิอตัโนมตัิ yes / มี

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
panel ready or stainless steel panel as accessory / 

หน้า้บาน้เฟอร้นิ์้เจอร้ ์หร้อื หน้า้บาน้ส่แตน้เลส่ส่ตีล เป็ัน้อุปักร้ณเ์ส่ร้มิ

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 177 / 55.7 / 55.3

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 177.2-178 / 56-57 / 55

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 91

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 175

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 97

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 30

No. shelves / จุำานวนช้ั �นวาง 4

Shelves on telesc. rails / จุำานวนช้ั �นรางเลัื�อน 2

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Presentation shelf / ช้ั �นวางแบบนำาเสูนอ 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
LCD temp. display for both wine zones, touch electronic / 

หน้า้จอ LCD แส่ดงผลอุณหภููมิส่ำาหร้บัทั �ง 2 โซ้น้แบบส่มัผสั่

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 2

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED lighting permanently on, dimmable /  
ไฟ LED แบบเปิัดตลอดเว่ลา หร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Safety thermostat / ระบบตดัอณุหภูมูิอตัโนมตัิ yes / มี

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
panel ready or stainless steel panel as accessory / 

หน้า้บาน้เฟอร้นิ์้เจอร้ ์หร้อื หน้า้บาน้ส่แตน้เลส่ส่ตีล เป็ัน้อุปักร้ณเ์ส่ร้มิ

SoftSystem / ระบบปิีดแบบนุ่มนวลั yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 87.2 / 55.9 / 53.3

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 88 / 56 / 55

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 57

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50
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Wine Cabinets

Cat.No. 534.16.770
(EWTdf 3553) Vinidor

Installation Diagram

Cat.No. 534.16.630
(EWTdf 1653) Vinidor

Installation Diagram
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 190

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 94

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 34

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 5

Shelves on telescopic rails / จุำานวนช้ั �นรางเลัื�อน 3

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with digital temp. display for both wine zones, key electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิส่ำาหร้บัทั �ง 2 โซ้น้แบบปุ่ัมกด

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 2

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED lighting permanently on, dimmable /  
ไฟ LED แบบเปิัดตลอดเว่ลา หร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Safety thermostat / ระบบตดัอณุหภูมูิอตัโนมตัิ yes / มี

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
glass door with stainless steel frame / 

ปัร้ะตูกร้ะจก กร้อบปัร้ะตูส่แตน้เลส่ส่ตีล

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 81.8 / 59.7 / 57.7

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 82-87 / 60 / 58

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 49

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 337

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 108

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 3

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง glass / ช่ั �น้ว่างกร้ะจก 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with digital temp. display, touch electronic /  

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +2 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 1

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED interior lighting / ไฟ LED

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
glass door with stainless steel frame / 

ปัร้ะตูกร้ะจก กร้อบปัร้ะตูส่แตน้เลส่ส่ตีล

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 82-87/60-61/min. 58 (อย่างน้อ้ย 58) 

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 47

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50
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Wine Cabinets

Cat.No. 534.16.610
(UWTes 1672) Vinidor

Installation Diagram

Beverage Centre

Cat.No. 534.16.730
(UKes 1752)

Installation Diagram
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 145

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 112

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 46

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 4

Shelves on telescopic rails / จุำานวนช้ั �นรางเลัื�อน 3

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with digital temp. display, key electronic /  

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบปุ่ัมกด

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 1

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED lighting permanently on /  

ไฟ LED แบบเปิัดตลอดเว่ลา หร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืน (ปีระต)ู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Safety thermostat / ระบบตดัอณุหภูมูิอตัโนมตัิ yes / มี

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
glass door with stainless steel frame / 

ปัร้ะตูกร้ะจก กร้อบปัร้ะตูส่แตน้เลส่ส่ตีล

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 81.8 / 59.7 / 57.7

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 82-87 / 60-61 / 58

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 44

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 144

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 94

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * /ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 34

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 5

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
LCD temp. display, touch electronic /  

หน้า้จอ LCD แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 2

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED lighting permanently on, dimmable / 
ไฟ LED แบบเปิัดตลอดเว่ลา หร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
black insulated glass door, handle and frame free / 

ปัร้ะตูกร้ะจกสี่ดำา ไม่มีมือจบั

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 82-87/60/min. 58 (อย่างน้อ้ย 58) 

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 48

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

↑
- 

↓
 82 87

↑
- 

↓
 82 87

Wine Cabinets

Cat.No. 534.16.790
(UWKes 1752) GrandCru

Installation Diagram

Cat.No. 534.16.650
(UWTgb 1682) Vinidor

Installation Diagram
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 130

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 47

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 18

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 3

Shelves on telescopic rails / จุำานวนช้ั �นรางเลัื�อน 2

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
LCD temp. display, touch electronic /  

หน้า้จอ LCD แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 1

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED lighting permanently on, dimmable /  
ไฟ LED แบบเปิัดตลอดเว่ลา หร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
glass door with stainless steel frame / 

ปัร้ะตูกร้ะจก กร้อบปัร้ะตูส่แตน้เลส่ส่ตีล

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 44.1 / 55.7 /52.2

Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรย่็มเฟอรนิ์เจุอร ์(สู x กิ x ลั) ซม. 45 / 56 / 55

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 30

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 204

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 336

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 195

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 7

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Presentation shelf / ช้ั �นวางแบบนำาเสูนอ 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with digital temp. display, key electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบปุ่ัมกด

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 1

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED interior lighting / ไฟ LED ส่่องส่ว่า่งภูายใน้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Safety thermostat / ระบบตดัอณุหภูมูิอตัโนมตัิ yes / มี

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
Insulated glazed door, black frame / 

ปัร้ะตูกร้ะจกพร้อ้มมือจบั กร้อบปัร้ะตูสี่ดำา

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 184.2 / 65.7 / 66.3

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 86

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

* These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).

45
↑
  
↓

66↑ ↓

Wine Cabinets

Cat.No. 534.16.780
(WKEes 553) GrandCru

Installation Diagram

Liebherr Barrique Wine Cabinets

Cat.No. 534.16.895
(WKb 4612) Liebherr Barrique

Installation Diagram
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 175

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 336

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 195

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 7

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with digital temp. display, key electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบปุ่ัมกด

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 1

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน light bulb / ไฟส่่องส่ว่า่งภูายใน้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Safety thermostat / ระบบตดัอณุหภูมูิอตัโนมตัิ yes / มี

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
full door with handle, black / 

ปัร้ะตูกร้ะจกพร้อ้มมือจบั กร้อบปัร้ะตูสี่ดำา

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 184.2 / 65.7 / 66.3

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 68.5

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 178

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 293

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 168

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 6

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Presentation shelf / ช้ั �นวางแบบนำาเสูนอ 1

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with digital temp. display, key electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบปุ่ัมกด

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 1

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED lighting permanently on / ไฟ LED แบบเปิัดตลอดเว่ลา

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Safety thermostat / ระบบตดัอณุหภูมูิอตัโนมตัิ yes / มี

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
Full glass door with heating function / 

ปัร้ะตูกร้ะจกพร้อ้มร้ะบบทำาคว่ามร้อ้น้

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right / ขว่า

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 164.5 / 65.7 / 66.3

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 78

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

66↑ ↓ 66↑ ↓

Liebherr Barrique Wine Cabinets

Cat.No. 534.16.896
(WKb 4611) Liebherr Barrique

Installation Diagram

Liebherr Barrique Wine Cabinets

Cat.No. 534.16.640
(WKgb 4113) Liebherr Barrique

Installation Diagram
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* These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 149

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 121

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 60

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 3

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
MagicEye with digital temp. display, key electronic / 

หน้า้จอ MagicEye แส่ดงผลอุณหภููมิแบบปุ่ัมกด

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 1

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน LED interior lighting / ไฟ LED ส่่องส่ว่า่งภูายใน้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Safety thermostat / ระบบตดัอณุหภูมูิอตัโนมตัิ yes / มี

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
glass door with handle, frame black / 

ปัร้ะตูกร้ะจกพร้อ้มมือจบั กร้อบปัร้ะตูสี่ดำา

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right, reversible / ขว่า กลบัดา้น้ได ้

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 85 / 65.7 / 66.3

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 45

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 75

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 38

Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขุวดไวนส์ูงูสูดุ (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลัติร) 12

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 3

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง beech wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมบี้ช่ 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
LCD temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอ LCD แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +5 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 1

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED lighting permanently on, dimmable / 
ไฟ LED แบบเปิัดตลอดเว่ลา หร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
glass door with stainless steel frame and SmartSteel / 

ปัร้ะตูกร้ะจก กร้อบส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบ SmartSteel

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right / ขว่า

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 61.2 / 42.5 / 47.8

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 28

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

66↑ ↓ 43↑   ↓

Liebherr Barrique Wine Cabinets

Cat.No. 534.16.890
(WKb 1712) Liebherr Barrique

Installation Diagram

Liebherr Barrique Wine Cabinets

Cat.No. 534.16.750
(WKes 653) GrandCru

Installation Diagram
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Energy consumption (kWh/y) / พลังังานไฟฟ้ารวมที่่�ใช้ ้(กิโิลัวตัต/์ป่ี) 162

Total capacity litre / ความจุรุวม (ลัติร) 39

Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จุำานวนช้ั �นวาง (รวมถึงึช้ั �นวางลัา่งสูดุ) 2

Shelf material / วสัูดชุ้ั �นวาง Spanish cedar wood shelves / ช่ั �น้ว่างไมซี้้ดาร้ส์่เปัน้ 

Electronic control / ระบบควบคมุกิารที่ำางาน
LCD temp. display, touch electronic / 

หน้า้จอ LCD แส่ดงผลอุณหภููมิแบบส่มัผสั่

Temperature range °C / ช้ว่งอณุหภูมูิ (องศาเซลัเซย่็สู) +16 °C to +20 °C  

Temperature zones / โซนอณุหภูมูิ 1

Temperature alarm / กิารแจุง้เตอืนอณุหภูมูิ visual and acoustic / แส่ดงและเสี่ยงเตือน้ 

Interior light / ไฟสูอ่งสูวา่งดา้นใน
LED lighting permanently on, dimmable /  
ไฟ LED แบบเปิัดตลอดเว่ลา หร้ี�แส่งได ้

Door alarm / ระบบแจุง้เตอืนปีระตู acoustic / เสี่ยงเตือน้

Activated Charcoal filter / ระบบกิรองอากิาศดว้ย็ไสูก้ิรองคารบ์อน yes / มี

Door type / ช้นิดปีระตู
glass door with stainless steel frame and SmartSteel / 

ปัร้ะตูกร้ะจก กร้อบส่แตน้เลส่ส่ตีลแบบSmartSteel

Integrated lock / ระบบล็ัอคหนา้บาน yes / มี

Door hinges / บานพบัปีระตู right / ขว่า

Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสูนิคา้ (สู x กิ x ลั) ซม. 61.2 / 42.5 / 47.8

Net weight kg / นำ �าหนักิสูทุี่ธิ ิ(กิกิ.) 30

Voltage V/Hz / แรงดนัไฟฟ้าที่่�ใช้ง้าน 220-240/50

43↑   ↓

Design & Lifestyle

Installation Diagram

Cat.No. 534.16.690
(ZKes 453) Humidor
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สงวนลิขสิทธิ์ิ�
แคตตาล็็อกเล็่มนี้้�สงวนี้สิทธิ์ิ�ในี้การใช้้งานี้เป็็นี้ค่่มือเล็ือกซื้ื�อผล็ิตภััณฑ์์เท่านี้ั�นี้

แล็ะถืือเป็็นี้สมบััติของบัริษััทเฮเฟเล็่โดยสมบั่รณ์

การผล็ิตล็อกเล็้ยนี้แบับัทั�งหมดหรือส่วนี้หนี้ี�้งส่วนี้ใด รวมทั�งการล็อกเล็้ยนี้

แบับัภัาพหรือร่ป็แบับัการจััดวางถืือเป็็นี้การล็ะเมิดล็ิขสิทธิ์ิ�

คำาบัรรยายทางเทคนี้ิคแล็ะขนี้าดของผล็ิตภััณฑ์์ รวมถืีงภัาพแล็ะแบับัร่าง

ท้�ป็รากฏภัายในี้ไม่ถืือเป็็นี้ข้อผ่กมัดทางกฏหมายแต่อย่างใด

ทางบัริษััทฯ ขอสงวนี้สิทธิ์ิ�ในี้การป็รับัเป็ล็้�ยนี้งานี้ออกแบับัในี้ภัายหล็ัง

ขนี้าดของผล็ิตภััณฑ์์ทั�งหมดม้หนี้่วยเป็็นี้มิล็ล็ิเมตร ยกเว้นี้ในี้กรณ้ท้�ระบัุเป็็นี้หนี้่วยอื�นี้

ทั�งนี้้� ทางบัริษััทฯ จัะไม่ขอรับัผิดช้อบัต่อความผิดพล็าดใดๆ ท้�อาจัเกิดขี�นี้

ระหว่างขั�นี้ตอนี้การผล็ิตแคตตาล็็อก

การจััดส่งสินี้ค้าจัะเป็็นี้ไป็ตามเงื�อนี้ไขการขายท้�ระบัุโดยบัริษััทเฮเฟเล็่

กรกฎาคม 2565

ล็ิขสิทธิ์ิ�ของบัริษััท เฮเฟเล็่ (ป็ระเทศไทย) จัำากัด

สงวนี้ล็ิขสิทธิ์ิ�

พิมพ์ท้�ป็ระเทศไทย
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