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Cilësia
Për më tepër se 60 vjet, Libheri është i specializuar për prodhimin e
frigoriferëve dhe frigoriferëve për ngrirje inovativ dhe me cilësi të lartë.
Duke filluar nga koncepti i prodhimit, përmes zhvillimit dhe prodhimit,
e deri në hedhjen në treg, vëmendjen tonë e orientojmë në atë të
ofrojmë cilësi të lartë dhe dizajn elegant të parakohshëm. Pastaj
vazhdimisht realizojmë ide të reja të prodhimit për freski moderne dhe
të prodhimeve ushqimore.
Cilësia e dëshmuar: BioFresh

Cilësia e kontrolluar

BioFresh është teknologjia e ruajtjes së freskisë
për një kohë të gjatë. Gjatë temperaturës së
saktë prej 0 °C, e në kombinim me lagështinë
ideale të ajrit, shumë prodhime ushqimore
ruajnë për një kohë të gjatë vlerat ushqimore,
si vitaminat dhe mineralet, në krahasim me
frigoriferët standart.

Para paketimit, secila pajisje i nënshtrohet
kontrollit të cilësisë. Pastaj testohen të gjithë
komponentët teknikë, mekanikë dhe elektronikë.
Në mënyrë plotësuese bëhet edhe kontrolli
vizual i cilësisë së paketimit.

Cilësia profesionale

Ne japim garanci dyvjeçare për funksionalitetin
dhe sigurinë e pajisjes sonë dhe garantojmë se
prodhimet tona nuk kanë defekte në materiale
apo prodhim.

Si specialist për frigoriferë dhe frigoriferë për
ngrirje, Libheri ofron gamë të gjerë të pajisjeve
për qëllime profesionale. Në këtë profesion,
janë vendosur kriteret e larta për deponimin
modern dhe cilësinë e prodhimeve ushqimore.
Me pajisjen tonë të Libherit mund ta shfrytëzoni
eksperiencën tonë disavjeçare në sferën e
pajisjeve profesionale.

Cilësia e testuar
Që të jeni të sigurt për frigoriferin tuaj 24
orë në ditë, 365 ditë në vit, ne që në stadin
e zhvillimit e testojmë qëndrueshmërinë
dhe sigurinë e funksionimit për të gjithë
komponentët. Përpara se ndonjë komponenti, si
për shembull, menteshat në dyer, që të kalojnë
në prodhim, këto duhet t’u nënshtrohen së paku
100.000 cikleve në hapje, që i përgjigjet
konsumit në 15 vite.
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Cilësia e garantuar

Kompresorët VCC
Kompresorët e rinj VCC, në kombinim me
elektronikën më moderne dhe teknologjinë për
ftohje, kontribuojnë që pajisjet të konsumojnë
më pak energji. Falë numrit të vogël të
rrotullimeve, këto punojnë qetë dhe me dridhje
minimale. Efikasiteti i lartë i kompresorëve
mundëson ftohjen e shpejtë kur kjo nevojitet.
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Dizajni
Me dizajnin elegant dhe modern, frigoriferët dhe
frigoriferët për ngrirje të Libherit i përmbushin kriteret më të
larta estetike. Cilësia e dizajnit të pajisjeve tona tregohet
në shumë hollësi: prej përpunimit të inoksit përmes
zgjedhjes së materialeve me cilësi të lartë, deri te pajisja
GlassLine në hapësirën e brendshme dhe në pjesën e
brendshme të derës.
Dizajni për secilën kuzhinë
Për pajisjen Libher gjatë tërë ekzistencës së saj që t‘ju jap
kënaqësi, ofrojmë program të gjerë të modeleve të
dizenjuara. Në kuzhinat moderne dhe në hapësirën
jetësore moderne mund, për shembull, në mënyrë
harmonike të integroni pajisje inoksi, çeliku të zi elegant
apo pjesës me përbërje qelqi.

Dizajni i mirë për përdorimin e përditshëm
Dizajni dhe funksionaliteti te Libheri shkojnë dorë pas
dore. Kështu, për shembull, dyert e pandryshkura janë të
pasuruara me SmartSteel që t‘u shmangen gjurmëve të
gishtave. Që hapja e derës të jetë më e lehtë, dorezat e
formësuara në mënyrë ergonomike disponojnë mekanikë
të integruar të hapjes. Të gjitha sipërfaqet GlassLine për
konservim mund të ngarkohen deri më 25 kg dhe janë të
përshtatshme për larje në lavastovilje.

Dizajni i dritës
Frigoriferët dhe frigoriferët për ngrirje të Libherit janë të
pajisur me ndriçimin modern të LED-it. Gjatë hapjes së
dyerve, hapësira e brendshme në mënyrë të barabartë
ndriçohet, diodat LED janë afatgjate, kursejnë energji dhe
thuajse nuk krijojnë ngrohtësi. Pastaj, ne instalojmë dioda
LED të zgjedhura në mënyrë të vëmendshme që të arrihet
një dritë harmonike, e lehtë dhe e dobët e kaltër.

Dizajni i jashtëzakonshëm
Për cilësinë e lartë të dizajnit të prodhimeve tona jemi
vlerësuar me cmime të shumta ndërkombëtare si për
shembull, prej red dot, iF product design, Good Design
dhe German Design Award. Dhe Plus X na zgjodhi si
brandin më të mirë për dizajn për vitet 2016/2017.
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Inovacionet
Shumë ide, të cilat sot te frigoriferët dhe frigoriferët për ngrirje paraqesin
standard, për herë të parë u realizuan nga Libheri. Një shembull i tillë
janë sirtarët plotësisht të mbyllur, të cilët e parandalojnë daljen e ftohtit,
gjatë hapjes së derës, teknologjia e patentuar BioFresh apo teknika
konforme për mbylljen e butë dhe pa zhurmë të dyerve SoftSystem.
Idetë inovative

Inovacion për më tepër freski

Ne konsiderojmë se zhvillimi i përhershëm i
pajisjeve tona është me rëndësi të madhe. Për
këtë shkak, në të gjitha vendndodhjet tona të
prodhimit kemi qendra për zhvillim, të pajisura
me kushte moderne si dhe punonjës që kanë
kualifikim të lartë. Qëllimi ynë është të jemi
„më të mirët në sferën tonë“. Për shembull,
falë elektronikës më moderne, e në kombinim
me qarqet e optimizuara të ftohjes, pajisjet e
Libherit janë mjaft të kursyeshme në lidhje me
konsumimin e energjisë.

Frigoriferët dhe frigoriferët për ngrirje modernë
thuajse për secilin prodhim ushqimor ofrojnë
kushte ideale ftohjeje. Krahas pjesës klasike
për ftohje, Libheri me BioCoolBox ofron
rafte për perime, lagështia e së cilës mund
të rregullohet. Prodhimet ushqimore, si mishi,
peshku, prodhimet e qumëshit dhe perimet në
raftet BioFresh do ta gjejnë klimën ideale për
to. Kurse pjesa e ngrirjes NoFrost ofron freski
afatgjate profesionale.

Programi efikas
Një pjesë e madhe e pajisjeve tona janë ndër
më të mirat për efikasitet energjetik. Komoditeti
dhe kursimi energjetik nuk përjashtohen në
mënyrë reciproke, tregojnë shumica e pajisjeve
të cilat janë edhe deri më 20% më kursyese se
vlera e kufizuar për klasën energjetike А+++.

1966

1987

Futja e sistemit
FrostSafe

1954
Themelimi i pajisjeve
Libher për amvisëritë
në Gjermani

„Fund për shkrirjen“ me
teknologjinë NoFrost

Menaxhimi i parë
elektronik

Te pajisjet e pajisura me ekrane të sensorit,
mund në mënyrë të lehtë dhe komforte të
ushtrojnë të gjitha funksionet. Që të mund
ta shfrytëzoni hapësirën e brendshme sipas
dëshirave individuale, këtu janë raftet GlassLine
që mund të vendosen në mënyra të ndryshme.
Pjesa e brendshme e derës, varet nga modeli
- mbajtësi për shishet në derë apo rafti variabil
për shishe - ofrojnë zgjidhje praktike për
ruajtjen e pijeve.

1996

2006

2010

2013

2016

Libheri e patentoj
teknologjinë BioFresh

Vinidor me zona të
temperaturës të cilat
rregullohen

DuoCooling – rrethe
të pavarura dhe të
rregulluara të ftohjes

Pajisje të reja të
kursimit për instalim

BluPerformace:
Dimension i ri i freskisë

1993
1971

Janë impresiv deri në detajin më të vogël

Kalimi në pajisjet me
agjenda të ftohjes pa
fluoro-karbon (CFC/
HFC).

2004
Zbatimi i ndriçimit inovativ LED

2011
2009
SmartSteel

Sistem për mbylljen e
butë dhe pa zhurmë
të dyerve SoftSystem

2015
TipOpen për kuzhinë
pa doreza
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BluPerformance –
dimensioni i ri i
freskisë
Programi i ri BluPerformance karakterizohet nga materiale me cilësi të lartë, me
përpunim të përsosur deri në hollësinë më të vogël, me elektronikë të përshtatshme
dhe të saktë të sensorit. Instalimi kompakt i teknologjisë së ftohjes në shtëpizën e
pajisjes, së bashku me menaxhimin e saktë elektronik, mundësojnë shkallë të lartë
të efikasitetit energjetik, kapacitet të madh dhe ergoni të përmirësuar në pjesën e
ngrirjes. Për cilësinë e freskisë së prodhimeve ushqimore përkujdesen BioFresh dhe
BioCool.
Me teknologjinë e re të integruar SmartDevice, pajisjet e serisë BluPerformance të
Libherit mund të lidhen lehtësisht në rrjetë. Kështu, ju merrni siguri më të madhe dhe
më tepër shërbime.
Dizajni elegant dhe i parakohshëm bën që pajisjet të bëhen elementet kryesore
në kuzhinë dhe mundësojnë që këto me vite t'ju japin kënaqësi çdo ditë.
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Integrimi
SmartHome
Më tepër fuqi

Ndriçimi perfekt

Menaxhimi i rëndomtë përmes displejit me prekje

Efikasitet më i mirë energjetik

Më tepër freski

Materiale me cilësi të lartë
Materiale lehtësisht të përdorëshme
11
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Elektronika
multifunksionale
e sensorit
Te pajisjet e serisë BLUPerformance me ekran me sensor, të gjitha
funksionet mund të aktivizohen vetem me një prekje të lehtë në pllakën
kontrolluese. Displeji në ngjyrë prej 7 inç me rezolucion të lartë, ofron
mundësi për rregullimin individual. Programet e zgjedhura paraprakisht,
si për shembull, „EnergySaver“, „MaxPerformance“, „Party“ apo
„Holiday“ ndihmojnë për ruajtjen optimale të produkteve ushqimore.
Day-to-Day

Party

Programi Day-to-Day është i orientuar në
nevojat e përditshme. Ky ofron ftohje optimale
dhe efikasitet gjatë rregullimeve standarde të
temperaturave për pjesën e ftohjes dhe pjesën
e ngrirjes.

Programi Party është ideal për përgatitjen e
festave: SuperCool dhe SuperFrost aktivizohen
qëllimisht që për një kohë të shkurtër të
vendosen për tu ftohur sasi të mëdha të
produkteve ushqimore. Me kohëmatësin për
shishe (Bottle-Timer), pijet ftohen në mënyrë të
drejtëperdrejtë.

EnergySaver
Programi EnergySaver në mënyrë plotësuese e
zvogëlon konsumimin e energjisë në krahasim
me rregullimet standarde. Që të kursehet
energjia, rriten pak temperaturat në pjesën
e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes. Në displej
paraqiten këshillat e dobishme për kursimin
e energjisë, të cilat do të kontribuojnë për
zvogëlimin plotësues të shpenzimeve të rrymës.

MaxPerformance
Me programin MaxPerformance, pajisja arrin
kapacitetin më lartë të ftohjes. Për pjesën
e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes zgjidhen
rregullimet e temperaturave të ulëta.

Holiday
Programi Holiday e minimizon konsumimin e
energjisë në rast të mungesës së gjatë prej
shtëpisë. Temperatura në pjesën e ftohjes
rregullohet në +15 °C, kurse në pjesën e
ngrirjes në -18 °C.
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SmartDevice
Me SmartDevice të Libherit mund të shijoni komfortin e jetës
inteligjente. Zbuloni përparësitë qe sjell menaxhimi i frigoriferit
tuaj apo frigoriferit për ngrirje në çdo kohë dhe nga çdo vend.
Të gjitha pajisjet Libher me nënshkrim „SmartDevice“ mund të
jenë të pajisura me mekanizmin SmartDeviceBox, kurse te disa
modele kjo është e integruar. Regjistrimi bëhet përmes portalit
„MyLiebherr”. Në këtë mënyrë, frigoriferin Tuaj të ri do ta
përgatisni për të ardhmen.

SmartHomePlus
Përjetoni krejtësisht një nivel të ri të
komunikimit me SmartHomePlus. Me
lidhjen e frigoriferit tuaj me portalin
MyLiebherr, mundeni në çdo kohë dhe
prej secilit vend ta shikoni online statusin
e pajisjes, si dhe në mënyrë të shpejtë
dhe lehtësisht ta rregulloni në kohë reale.

ServicePlus
Edhe mundësitë e optimizuara
funksionale për servis me ServicePlus.
Nëse keni pyetje për frigoriferin tuaj
apo frigoriferin për ngrirje, do të mund
në mënyrë të rëndomtë dhe të shpejtë
të hyni në kontakt me shërbimin tonë
të servisit. E nëse, për shembull, ka
ardhur koha për ndryshimin e filtrit, do
të informoheni paraprakisht për të me
funksionin Reminder (kujtesë).

SafetyPlus
Me SafetyPlus merrni siguri plotësuese.
Porositë për status dhe porositë e
alarmit, të cilat mund t'i merrni me
postë elektronike apo përmes portalit
MyLiebher, garantojnë siguri maksimale.
Në këtë mënyrë, ne garantojmë se
produktet tona ushqimore çdoherë do
të ruhen në kushte optimale. Ne jemi
seriozë në mbrojtjen e të dhënave dhe
sigurisë së TI-së. Libheri menaxhon të
dhënat e klientëve përmes serverit në
qendrën e tij kompjuterike.

Këtu do të kuptoni më
tepër informata në
temën SmartDevice.
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Предпоставки
• Pajisjet me SmartDevice mund të njihen
nga mbishkrimi SmartDevice në pajisje
• WLAN me lidhjen e internetit dhe
pajisja WLAN, si dhe profili falas i
portalit MyLiebherr me e-mail adresën
dhe pronësinë me deklaratën për
mbrojtjen e të dhënave
• Për funksionet që mund me
telekomandë të menaxhohen përmes
pajisjeve të skajshme mobile, nevojitet
lidhja e internetit (janë të mundshme
shpenzimet plotësuese)
• Qasja në funksionet mund të ndryshojë
në varësi të vendit
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Freskia ka
një emër:
BioFresh
BioFresh është teknologjia për e zgjatjes së freskisë. Gjatë
temperaturës pak mbi 0°C, në kombinim me lagështinë ideale të ajrit,
produktet ushqimore ruajnë elementët ushqyes, siç janë vitaminat dhe
mineralet, për një kohë më të gjatë krahasuar me frigoriferët e tjerë.

Vitaminat për ushqimin e shëndoshë

Klima e përsosur

Kuptohet se me rëndësi të madhe është
konservimi për më gjatë të elementeve
ushqyes të produkteve ushqimore të freskëta
apo ato të bëra vetë. Përveç një numri të
vogël të përjashtimeve, siç janë domatet,
qëndrueshmëria dhe freskia e numrit më të
madh të prodhimeve të freskëta ushqimore
vazhdohet me ruajtjen e tyre në sirtarët
BioFresh. Te pemët dhe perimet është
përcaktuar edhe rritja e përqindjes së
vitaminave.

Me ndihmën e lagështisë së lartë të ajrit,
Hydro-Safe ofron klimë të përsosur për ruajtjen
frutave dhe perimeve.
Për ruajtjen e mishit, peshkut dhe prodhimeve të
qumështit, ideale është klima e thatë në sirtarin
DrySafe.
Përmes pllakës për rregullimin e lagështisë,
klima e lagësht në sirtarin HydroSafe sipas
zgjedhjes mund të rregullohet në klimën e thatë
në sirtarin DrySafe.

Edhe për BioFresh:
biofresh.liebherr.com
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SBSes 8663

Qendrat e freskisë

19

Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar Side-by-Side

Cilësi deri në detajin më të vogël

Sipërfaqja SmartSteel e zvogëlon
dukshmërinë e gjurmëve të gishtave dhe është
e lehtë për pastrim.

Nuk nevojitet ndërrimi i tyre pasi edhe në
aspektin energjitik janë efikase: Diodat LED
janë afatgjate dhe kujdesen që hapësira e
brendëshme të ketë ndriçim perfekt. Me shumë
pak reflektim të ngrohtësisë, prodhimet e freskëta
ushqimore vazhdimisht ruhen në kushte të
jashtëzakonshme. Integrimi komfort mundëson
shfrytëzimin maksimal të hapësirës së brendshme
- pa humbjen e sipërfaqes së dobishme.

Sistemi SoftSystem i cili është i instaluar në
derë e amortizon lëvizjen gjatë mbylljes së
derës dhe garanton mbyllje pa zhurmë, madje edhe gjatë ngarkimit të plotë në pjesën e
brendshme të derës.

Hollësitë e theksuara të pajisjes varen nga modeli, përshkrimi vlen për modelin përkatës.
20

BioFresh garanton klimë perfekte për një freski jashtëzakonisht të gjatë. Gjatë temperaturës pak mbi 0°C dhe
lagështisë ideale të ajrit, frutat dhe perimet, si dhe mishi dhe peshku i ruajnë vlerat e tyre ushqimore.
BioFresh-Plus me një elektronikë të veçantë ofron më tepër fleksibilitet: Kështu, për ruajtjen e mishit dhe frutave
të detit, temperatura në raftin e sipërm mund të zvogëlohet në –2°C. Frutat mund në mënyrë ideale të ruhen
në +6°C dhe lagështi të lartë të ajrit.
Më tepër për BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Me teknologjinë NoFrost, ushqimi i ngrirë
ngrin me rrymën e ftohtë të ajrit dhe lagështia
e ajrit nxirret jashtë. Pastaj, pjesa e ngrirjes
asnjëherë nuk ngrin dhe prodhimet ushqimore
nuk mund të mbulohen me akull.

Me gjeneratorin e akullit (IceMaker) dhe
lidhësin e përhershëm me rrjetin e ujësjellësit,
në çdo rast të disponimit keni copa akulli me
cilësi të mirë.

Më tepër për NoFrost:
nofrost.liebherr.com
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Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar Side-by-Side

121

SBSbs 8673
Premium

Klasa energjetike: L ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 255 / 0,696 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 629 l (pjesa e ftohjes: 367 l prej pjesës së tij BioFresh: 133 l / pjesa e ngrirjes: 262 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks / SmartSteel / BlackSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185 / 121 / 66,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji pas derës në ngjyrë, elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për pjesën e ftohjes,
pjesën BioFresh dhe pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe i zëshëm
·· Alarmi i derës: ndriçues dhe i zëshëm
Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me thëngjillin aktiv FreshAir
·· Raftet Premium GlassLine në derë me mbajtësin për shishe, kutitë VarioBox,
raftet për vezë
·· 4 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e ndarë në dy pjesë
·· VarioSafe
·· Rafti i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan me përforcim gradual të dritës
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· Ndriçimi LED në pjesën e mbrapme
·· 3 sirtarët BioFresh, të cilat tërhiqen në binarët teleskopikë,
prej të cilave dy mund të rregullohen në mënyrë variabile prej Hydro- të DrySafe

Pjesa e ngrirjes 4
·· 9 sirtarë, prej të cilave 7 që tërhiqen me rrota, VarioSpace
·· Gjeneratori i akullit (IceMaker) për lidhje me rrjetin e ujësjellësit 3/4“
·· Prodhimi i copave të akullit për 24 h: 0,8 kg
·· Rezervat e copave të akullit: 1,5 kg
·· Ndriçimi LED
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 20 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 18 kg
·· 2 akumulatorë për temperaturat e ulëta
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të rregullohen sipas lartësisë, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e derës në të majtë e pandryshueshme / në të djathtë e pandryshueshme
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Menteshat e fshehura të derës me kufizuesin e hapjes
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 21, 23, 26

Te gjithë modelet SBS janë kombinimi i dy mekanizmave që bashkohen në një të vetëm.
1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 1,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës.

22

121

SBSes 8663
Premium

Klasa energjetike: L ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 258 / 0,702 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 635 l (pjesa e ftohjes: 367 l prej pjesës së tij BioFresh: 133 l / pjesa e ngrirjes: 268 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / inoks me SmartSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185 / 121 / 66,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji pas derës në ngjyrë, elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për pjesën e ftohjes,
pjesën BioFresh dhe pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe i zëshëm
·· Alarmi i zëshëm për derën
Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me thëngjillin aktiv FreshAir
·· Raftet Premium GlassLine në derë me mbajtësin për shishe, kutitë VarioBox,
raftet për vezë
·· 4 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e ndarë në dy pjesë
·· VarioSafe
·· Rafti i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan me përforcim gradual të dritës
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· Ndriçimi LED në pjesën e mbrapme
·· 3 sirtarët BioFresh, të cilat tërhiqen në binarët teleskopikë,
prej të cilave dy mund të rregllohen në mënyrë variabile prej Hydro- të DrySafe

Pjesa e ngrirjes 4
·· 8 sirtarë, prej të cilave 7 që tërhiqen me rrota, VarioSpace
·· Ndriçimi LED
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 20 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 18 kg
·· 2 akumulatorë për temperaturat e ulëta
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të rregullohen sipas lartësisë, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e derës në të majtë e pandryshueshme / në të djathtë e pandryshueshme
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Menteshat e fshehura të derës me kufizuesin e hapjes
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 06, 08, 09, 21, 23, 26

Te gjithë modelet SBS janë kombinimi i dy mekanizmave që bashkohen në një të vetëm.
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Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar Side-by-Side
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SBSes 7165
PremiumPlus

Klasa energjetike: G
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 431 / 1,178 kWh
Numri maksimal i shisheve, lloji „Bordo“ 0,75 l: 41
Kapaciteti i përgjithshëm: 591 l (pjesa e ftohjes: 476 l prej pjesës së tij BioFresh: 110 l / pjesa e ngrirjes: 115 l)
Niveli i zhurmës: 42 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / inoks
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185,2 / 121 / 63

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës në ngjyrë, elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për pjesën e ftohjes,
pjesën BioFresh, pjesën e verës dhe pjesën e ngrirjes
·· Automatika SuperCool
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe i zëshëm
·· Alarmi i zëshëm për derën
·· Mbrojtja nga qasja e fëmijëve
Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling
·· Raftet Premium GlassLine në derë me mbajtësin për shishe, kutitë VarioBox,
raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e ndarë në dy pjesë
·· Rafti i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi dyanësor LED i shtyllës
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· BioFresh-Plus
·· 3 sirtarët BioFresh, të cilat tërhiqen në binarët teleskopikë,
3 prej të cilave mund të rregullohen prej Hydro- të DrySafe
Pjesa e ngrirjes 4
·· 5 sirtarë, VarioSpace
·· Gjeneratori i akullit (IceMaker) për lidhjen me rrjetin e ujësjellësit 3/4“
·· Prodhimi i copave të akullit për 24 h: 0,8 kg
·· Rezevat e copave të akullit 1,5 kg
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 25 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 16 kg
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·· 2 akumulatorë për temperaturat e ulëta
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Pjesa e verës
·· 2 zona të temperaturës të rregulluara në mënyrë të veçantë,
të rregulluara ndërmjet +5°C deri më +20°C
·· Dera prej qelqit të tonuar të izolimit me mbrojtjen UV
·· Ftohja dinamike, rrjedha e ajrit të freskët përmes filtrit me thëngjillin aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Raftet nga druri i ahut
·· 4 rafte, 2 prej të cilave të tërhequra në binarët teleskopikë, 2 të palosura
·· Vazhdimisht i kyçur ndriçimi LED me rregullim
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat lozë prej çelikut të paoksidueshëm me mekanizëm të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të rregullohen sipas lartësisë, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e derës në të majtë e pandryshueshme / në të djathtë e pandryshueshme
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 06, 08, 09, 10, 11, 15

121

SBSbs 7353
Premium

Klasa energjetike: J ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 383 / 1,048 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 654 l (pjesa e ftohjes: 539 l prej pjesës së tij BioFresh: 155 l / pjesa e ngrirjes: 115 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: BlackSteel me SmartSteel / BlackSteel me SmartSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185,2 / 121 / 63 ¹

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës në ngjyrë, elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për pjesën e ftohjes,
pjesën BioFresh dhe pjesën e ngrirjes
·· Automatika SuperCool
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe i zëshëm
·· Alarmi i zëshëm për derën
·· Mbrojtja nga qasja e fëmijëve
Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling
·· Raftet Premium GlassLine në derë me mbajtësin për shishe, kutitë VarioBox,
raftet për vezë
·· 6 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e ndarë në dy pjesë
·· 2 rafte GlassLine në pjesën BioFresh
·· Rafti për shishe, rafti për shampanjë
·· Ndriçimi LED në tavan
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· 2 sirtarët BioFresh, të cilat tërhiqen në binarët teleskopikë,
dhe të dyja mund të rregullohen prej Hydro- të DrySafe
·· 2 sirtarë për fruta dhe perime, të cilat tërhiqen në binarët teleskopikë

Pjesa e ngrirjes 4
·· 5 sirtarë, VarioSpace
·· Gjeneratori i akullit (IceMaker) për lidhjen me rrjetin e ujësjellësit 3/4“
·· Prodhimi i copave të akullit për 24 h: 0,8 kg
·· Rezevat e copave të akullit: 1,5 kg
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 25 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 16 kg
·· 2 akumulatorë për temperaturat e ulëta
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të rregullohen sipas lartësisë, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e derës në të majtë e pandryshueshme / në të djathtë e pandryshueshme
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11
Variantet e ngjyrave / materialeve:
SBSes 7353 inoks

Te gjithë modelet SBS janë kombinimi i dy mekanizmave që bashkohen në një të vetëm.
1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës.
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SBSbs 7263
Premium

Klasa energjetike: J ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 378 / 1,033 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 614 l (pjesa e ftohjes: 358 l prej pjesës së tij BioFresh: 116 l / pjesa e ngrirjes: 256 l)
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: BlackSteel me SmartSteel / BlackSteel me SmartSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185,2 / 121 / 63 ¹

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës në ngjyrë, elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· Automatika SuperCool
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe i zëshëm
·· Alarmi i zëshëm për derën
Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling
·· Raftet Premium GlassLine në derë me mbajtësin për shishe,
kutitë VarioBox, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e ndarë në dy pjesë
·· Rafti i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 3 sirtarët BioFresh, të cilat tërhiqen në binarët teleskopikë,
2 prej të cilave mund të regullohen në mënyrë variabile prej Hydro- të DrySafe

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese mbrapa
·· Ngjitja e derës në të majtë e pandryshueshme / në të djathtë e pandryshueshme
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 04, 09, 10, 11, 23

Pjesa e ngrirjes 4
·· 9 sirtarë, VarioSpace
·· Sirtari për erëza dhe pemët me kokërr
·· Gjeneratori i akullit (IceMaker) për lidhjen me rrjetin e ujësjellësit 3/4“
·· Prodhimi i copave të akullit për 24 h: 0,8 kg
·· Rezevat e copave të akullit 1,5 kg
·· Ndriçimi LED
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 18 kg
·· 2 akumulatorë për temperaturat e ulëta
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Te gjithë modelet SBS janë kombinimi i dy mekanizmave që bashkohen në një të vetëm.
1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës.
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SBS 7253
Premium

Klasa energjetike: J ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 378 / 1,033 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 615 l (pjesa e ftohjes: 358 l prej pjesës së tij BioFresh: 116 l / pjesa e ngrirjes: 257 l)
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: e bardhë / e bardha
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185,2 / 121 / 63 ¹

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës në ngjyrë, elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· Automatika SuperCool
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe i zëshëm
·· Alarmi i zëshëm për derën
Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling
·· Raftet Premium GlassLine në derë me mbajtësin për shishe,
kutitë VarioBox, 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e ndarë në dy pjesë
·· Rafti i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 3 sirtarët BioFresh, të cilat tërhiqen në binarët elekskopikë,
2 prej të cilave mund të rregullohen në mënyrë variabile prej Hydro- të DrySafe

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat lozë me mekanizëm të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të rregullohen sipas lartësisë, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e derës në të majtë e pandryshueshme / në të djathtë e
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 04, 09, 10, 23

Pjesa e ngrirjes 4
·· 8 sirtarë, VarioSpace
·· Sirtarët për erëza dhe frutat
·· Ndriçimi LED
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 20 kg
·· 2 akumulatorë për temperaturat e ulëta
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Te gjithë modelet SBS janë kombinimi i dy mekanizmave që bashkohen në një të vetëm.
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SBSef 7343
Comfort

Klasa energjetike: J ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 383 / 1,048 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 654 l (pjesa e ftohjes: 539 l prej pjesës së tij BioFresh: 155 l / pjesa e ngrirjes: 115 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185,2 / 121 / 63 ¹

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës në ngjyrë, elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për pjesën e ftohjes,
pjesën BioFresh dhe pjesën e ngrirjes
·· Automatika SuperCool
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe i zëshëm
·· Alarmi i zëshëm për derën

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese mbrapa
·· Ngjitja e derës në të majtë e pandryshueshme / në të djathtë e pandryshueshme

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling
·· Raftet Premium GlassLine në derë me mbajtësin për shishe,
kutitë VarioBox, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e ndarë në dy pjesë
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë BioFresh, të cilat tërhiqen në binarët teleskopikë,
prej të cilave 1 Hydro- dhe 1 DrySafe
·· 2 sirtarë për fruta dhe perime, të cilat tërhiqen në binarët teleskopikë

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11

Pjesa e ngrirjes 4
·· 5 sirtarë, VarioSpace
·· Gjeneratori i akullit (IceMaker) për lidhjen me rrjetin e ujësjellësit 3/4“
·· Prodhimi i copave të akullit për 24 h: 0,8 kg
·· Rezervat e copave të akullit: 1,5 kg
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 25 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 16 kg
·· 2 akumulatorë për temperaturat e ulëta
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Te gjithë modelet SBS janë kombinimi i dy mekanizmave që bashkohen në një të vetëm.
1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës.
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SBSesf 7212
Comfort

Klasa energjetike: G
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 460 / 1,258 kWh
Kapaciteti i përgjithshëm: 640 l (pjesa e ftohjes: 383 l / pjesa e ngrirjes: 257 l)
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185,2 / 121 / 63

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës, elektronikë me susta
·· Displeji LED i temperaturës për pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· Automatika SuperCool
·· Automatika SuperFrost, me rregullimin e kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe i zëshëm
·· Alarmi i zëshëm për derën
Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine në derë me mbajtësin për shishe, VarioBox,
raftet për vezë
·· 7 raftet GlassLine, prej të cilave 1 të ndarë në dy pjesë
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për fruta dhe perime, të cilat tërhiqen në binarët teleskopikë

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat lozë prej inoksi me mekanizëm të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese mbrapa
·· Ngjitja e derës në të majtë e pandryshueshme / në të djathtë e pandryshueshme
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 23

Pjesa e ngrirjes 4
·· 8 sirtarë, VarioSpace
·· Sirtarët për erëza dhe pemë me kokrra
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 25 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 20 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Te gjithë modelet SBS janë kombinimi i dy mekanizmave që bashkohen në një të vetëm.
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Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar Frenchdoor

Cilësia deri në detajin më të vogël

30

Menaxhimi MagicEye në mënyrë elegante
dhe të saktë dhe menaxhimi inovativ i
sensorit, garantojnë mbajtjen e saktë të
temperaturave të zgjedhura në pjesën e
ftohjes dhe pjesën e ngrirjes. Me prekjen
e lehtë në tabelën kontrolluese të gjitha
funksionet mund të rregullohen lehtë dhe në
mënyrë shumë komforte.

Raftet BioFresh në binarët teleskopikë mund
të tërhiqen pa përdorimin e forcës. Ndriçimi
anësor LED mundëson ndriçim të përsosur.
Sipas nevojës, rafti variabil për shishe
apo rafti i qelqtë i vendosur nën të mund të
shfrytëzohen për ruajtjen e enëve.

Me IceMaker automatik, në disponim
në secilin rast do të keni copa akulli me
cilësinë më të mirë. Filtri i instaluar për ujë
përkujdeset për cilësinë e vazhdueshme
optimale të ujit. Nëse nevojitet zëvendësimi i
tij, kjo paraqitet në pjesën e menaxhimit. Me
teknologjinë profesionale NoFrost, shkrirja
asnjëherë më nuk do të nevojitet.

Ndriçimi dyanësor LED i shtyllës, si dhe instalimi
në një nivel me trupin e pajisjes së ndriçimit LED
në tavan, mundësojnë ndriçim cilësor. Hapësira e
madhe e brendshme me pajisjen GlassLine mund
në mënyrë fleksibile të përshtatet me nevojat
individuale. Raftet pa shkëlqim në derë prej qelqi
të pathërrmueshëm me hatulla masive të aluminit
mund të rregullohen në lartësi të ndryshme.

91

CBNes 6256
PremiumPlus

Klasa energjetike: n
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Kapaciteti i përgjithshëm: 471 l (pjesa e ftohjes: 357 l prej pjesës së tij BioFresh: 68 l / pjesa e ngrirjes: 114 l)
Niveli i zhurmës: 43 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks / inoks
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 203,9 / 91 / 61,5

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës, elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· Automatika SuperCool
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe i zëshëm
·· Alarmi i zëshëm për derën
Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling
·· Raftet Premium GlassLine në derën me mbajtësin për shishe
·· 3 raftet GlassLine
·· Raftet variabile për shishe
·· Ndriçimi dyanësor LED i shtyllës dhe ndriçimi LED në tavan
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· 2 sirtarët BioFresh, të cilat tërhiqen në binarët teleskopikë,
dhe të dyja mund të rregullohen në mënyrë variabile prej Hydro- të DrySafe

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat lozë të aluminit
·· Ventilimi përmes bazamentit
·· Dorezat transportuese mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të rregullohen sipas lartësisë, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e derës në të majtë e pandryshueshme / në të djathtë e pandryshueshme
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Mentesha e fshehur e derës me kufizuesin e hapjes
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 07, 08, 09, 13

Pjesa e ngrirjes 4
·· 2 sirtarë, të cilat tërhiqen në binarët teleskopikë me tërheqje të pavarur
·· Gjeneratori i akullit (IceMaker) për lidhjen me rrjetin e ujësjellësit 3/4“
·· Prodhimi i copave të akullit për 24 h: 1,3 kg
·· Rezevat e copave të akullit : 2,7 kg
·· Ndriçimi LED
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 45 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
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CBNPes 5758
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Frigoriferë - frigoriferë
për ngrirje të kombinuar

33

Pasqyra e frigoriferëve - frigoriferëve
për ngrirje të kombinuara dhe
automatike
Frigoriferët - frigoriferët për ngrirje me kombinime të ndryshme të Libherit
ofrojnë zgjidhje ideale për çdo kërkesë dhe nevojë. Te frigoriferët frigoriferët për ngrirje të kombinuara mund të zgjidhni, për shembull, ndërmjet
inovacioneve, si BioFresh dhe BioCool apo NoFrost dhe SmartFrost. Kur do
ta bëni zgjedhjen tuaj kryesore, pajisjet janë të disponueshme në madhësi
dhe ngjyra të ndryshme.

Gjatë temperaturës pak mbi 0°C dhe lagështisë ideale të ajrit, frutat dhe perimet,
mishi, peshku dhe prodhimet e qumështit ruajnë vlerat e tyre ushqyese, aromën dhe
pamjen e tyre të këndshme më gjatë se sa në pjesën tradicionale të ftohjes.

Lagështia e ajrit është faktor i rëndësishëm për freskinë e frutave dhe perimeve. Për
këtë shkak sirtari BioCool mund të rregullohet në nevojat e prodhimeve ushqimore.

Për freski më të sigurt afatgjate NoFrost ofron kapacitet për ftohjen me cilësinë
profesionale. Ushqimet ngrin me qarkullimin e ajrit të ftohtë dhe lagështia e ajrit
nxirret jashtë. Shkrirja nuk nevojitet më.

SmartFrost ofron më tepër komfort: Pajisja duhet të shkrihet më rallë, hapësira e
brendshme dhe prodhimet e ngrira do të mbulohen më pak me akull. Ajo çka është
e rëndësishme, muret e rrafshta të brendshme mund të pastrohen me lehtësi.
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Frigoriferë - frigoriferë për ngrirje të kombinuar

Cilësia deri në detajin më të vogël

Me teknologjinë NoFrost, ushqimet ngrin me
qarkullimin e ajrit të ftohtë dhe lagështia e
ajrit nxirret jashtë. Me të, hapësira për ngrirje
asnjëherë nuk ngrin dhe prodhimet ushqimore
nuk mbulohen me akull.

Me teknologjinë SmartFrost,zvogëlohet sasia
e krijimit të akullit në hapësirën e brendshme
dhe te prodhimet e ngrira. Shkrirja rrallë
nevojitet. Muret e brendshme janë të rafshëta
dhe pastrohen lehtë.

Më tepër për NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Përshtypja e përgjithshme me cilësi të lartë për
hapësirën e brendshme e finalizon pajisjen
GlassLine nga qelqi i sigurt. Raftet nga qelqi
sanitar me inoks të cilësisë së lartë janë
rezistues në gërvishtje dhe pastrohen lehtë.
Një cilësi të veçantë ofron edhe pllaka e
qelqtë e cila mund të ndahet në dy pjesë dhe
të vendosen njëra nën tjetrën.

Nuk kërkojnë servisim, kursejnë hapësirë dhe
energji. Diodat LED afatgjate sigurojnë një
ndriçim perfekt për hapsirën e brendshme.
Me rrezatimin e zvogëluar të ngrohtësisë,
prodhimet e freskëta ushqimore vazhdimisht
ruhen në kushte të shkëlqyeshme.

Hollësitë e theksuara të pajisjes varen nga modeli, përshkrimi vlen për modelin përkatës.
36

BioFresh garanton klimë perfekte për freskinë afatgjate. Gjatë temperaturës pak mbi 0°C dhe lagështisë
ideale të ajrit, frutat dhe perimet, mishi, peshku dhe prodhimet e qumështit i ruajnë vlerat e tyre ushqimore.
BioFresh-Plus me një elektronikë të veçantë ofron fleksibilitet më të madh: kështu për ruajtjen e peshkut dhe
frutave të detit në sirtarin e sipërm, temperatura mund të zvogëlohet në –2°C. Frutat mund të ruhen në +6°C
dhe në njëlagështi ideale të ajrit.
Më tepër për BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Sirtari BioCool mundëson rregullimin e lagështisë në pjesën e ftohjes, me qëllim të ruhet freskia për një kohë
të gjatë për frutat dhe perimet. Për pamjen e mirë dhe shfrytëzimin e lehtë, ky tërhiqet në rrotat e lëvizshme.
Rregullimi i lagështisë bëhet përmes rrëshqitësit për rregullim.
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Frigoriferë - frigoriferë për ngrirje të kombinuar

Cilësia deri në hollësinë më të vogël

Dorezat stabile me mekanizëm të instaluar
për hapje me pamjen e kërkuar dhe të
jashtme që është e cilësisë së lartë
mundësojnë hapje të lehtë pa mundim.

Me të dyja rrethet e rregulluara dhe plotësisht
të pavarura për ftohje, temperatura në
frigoriferët - frigoriferët për ngrirje të kombinuar
mund të rregullohet saktë dhe në mënyrë të
ndarë për pjesën e ftohjes dhe pjesën e
ngrirjes me sistemin DuoCooling. Përveç kësaj,
me sistemin DuoCooling nuk bëhet këmbimi i
ajrit ndërmjet pjesës së ftohjes dhe pjesës së
ngrirjes. Në këtë mënyrë parandalohet hyrja e
erërave dhe prishja e prodhimeve ushqimore.

Sipërfaqja SmartSteel e zvogëlon
dukshmërinë e gjurmëve të gishtave dhe është
mjaft e lehtë për t'u pastruar falë përmirësimit
të cilësisë së lartë karakteristikave të inoksit,
dhe njëkohësisht nuk gërvishtet lehtë.

Me nxjerrjen e sirtarëve nga pjesa e ngrirjes
dhe rafteve të qelqta ndërmjet tyre, krijohet
VarioSpace, sistemi praktik për sigurimin
e hapësirës plotësuese për ruajtjen e
prodhimeve të larta.

Hollësitë e theksuara të pajisjes varen nga modeli, përshkrimi vlen për modelin përkatës.
38

Teknika komplete për ftohje te modelet BluPerformance me zhurmë minimale është e vendosur në
bazamentin e pajisjes me çka kursehet hapësirë. Kjo shpie në fuqinë maksimale gjatë kapacitetit më të madh
dhe efikasitetit më të madh energjetik.
1. Lidhja me rrjetin për lidhjen e aparatit 2.Distanca funksionale prej murit dhe lidhja me kufizuesin e distancës
prej murit 3. VCC- kompresori 4. Ventilatori në bazament me akroter të kyçur 5. Kondensatori 6. Ena për ujin
e kondensuar

Ndriçimi LED në pjesën BioFresh është
instaluar në pllakën horizontale. LED diodat
ekologjike, efikase dhe energjetike për të cilat
nuk nevojitet servisimi mundësojnë ndriçim
optimal të sirtarëve BioFresh të cilat tërhiqen.

Displeji 7 inç i sensorit me rezolucion të
lartë ofron mundësi për rregullim individual, si
dhe vendosje paraprake të programeve për
ruajtjen optimale të prodhimeve ushqimore.
Me pajisjen SmartDeviceBox mundësohet
menaxhimi dhe shfrytëzimi i shërbimeve
plotësuese përmes kompjuterit apo përmes
pajisjes së skajshme mobile.
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Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar
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75

CBNPes 5167

CBNesf 5133

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 304 / 0,832 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 411 l (pjesa e ftohjes: 299 l prej pjesës së tij BioFresh: 99 l
/ pjesa e ngrirjes: 112 l)
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks SmartSteel / inoks
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 202 / 75 / 63 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 305 / 0,835 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 421 l (pjesa e ftohjes: 306 l prej pjesëssë tij BioFresh: 107
l / pjesa e ngrirjes: 115 l)
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: çeliku i paoksidueshëm me SmartSteel /të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 202 / 75 / 63 ¹

Menaxhimi
·· LCD displeji menaxhon me kursorin e
derës, elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes, pjesën BioFresh dhe
pjesën e ngrirjes
·· Automatika SuperCool
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi i zëshëm për derën

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës, elektronika me
susta
·· Displeji LED i temperaturës për pjesën
e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· Automatika SuperFrost, me rregullimin
e kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi i zëshëm për derën

PremiumPlus

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling
·· Raftet Premium GlassLine me dorezat
për shishe, kutitë VarioBox, raftet për
vezë
·· 3 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi dyanësor LED i shtyllës
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· BioFresh-Plus
·· 2 sirtarët BioFresh, të cilat tërhiqen në
binarët teleskopikë, dhe të dyja mund
në mënyrë variabile të rregullohen prej
Hydro- të DrySafe

Comfort

Pjesa e ngrirjes 4
·· 4 sirtarë, VarioSpace
·· Gjeneratori i akullit (IceMaker) për
lidhjen me rrjetin e ujësjellësit 3/4“
·· Prodhimi i copave të akullit për 24 h:
1,0 kg
·· Rezervat e copave të akullit: 1,5 kg
·· Ndriçimi LED
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 34 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 14 kg
·· 2 akumulatorë për temperaturat e
ulëta
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat lozë prej inoksi me mekanizëm
të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, kutitë VarioBox, raftet për
vezë
·· 3 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarët BioFresh, të cilat tërhiqen në
binarët teleskopikë, dhe të dyja mund
në mënyrë variabile të rregullohen prej
Hydro- të DrySafe

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 30 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 14 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat lozë prej inoksi me
mekanizëm të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 08, 09, 11, 13

1 Konsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm, kurse te pajisjet BluPerformance – për afër 1,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës.
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CBNPes 5758

CBNef 5715

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 157 / 0,430 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 381 l (pjesa e ftohjes: 275 l prej pjesës së tij BioFresh:
108 l / pjesa e ngrirjes: 106 l)
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / inoks me SmartSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201 / 70 / 66,5 ¹

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 195 / 0,534 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 381 l (pjesa e ftohjes: 275 l prej pjesës së tij BioFresh:
108 l / pjesa e ngrirjes: 108 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: çeliku i paoksidueshëm me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201 / 70 / 66,5 ¹

Menaxhimi
·· 7“ TFT displeji në ngjyrën e derës,
elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes, pjesën BioFresh dhe
pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes, pjesën BioFresh dhe
pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi i zëshëm për derën

Premium

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me thëngjillin
aktiv FreshAir
·· Raftet Premium GlassLine me dorezat
për shishe, kutitë VarioBox, raftet për
vezë
·· 3 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan me funksion për
përforcimin gradual të dritës
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· Ndriçimi LED në pjesën e mbrapme
·· 2 sirtarë BioFresh me SoftTelescopic,
dhe të dyja mund në mënyrë variabile
të rregullohen prej Hydro- të DrySafe

Comfort

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, 2 prej të cilave të tërhiqura në
rrota, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Ndriçimi LED
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 16 kg
·· 2 akumulatorë për temperaturat e ulëta
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit prej çelikut të
paoksidueshëm me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Menteshat e fshehura të derës me
kufizuesin e hapjes
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 04, 05, 06, 09, 10, 12, 21, 22

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me thëngjillin
aktiv FreshAir
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, kutitë VarioBox, raftet për
vezë
·· 3 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti i instaluar për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë BioFresh, të cilat tërhiqen në
binarët teleskopikë, prej të cilave 1
mund në mënyrë variiabile të
rregullohet prej Hydro- të DrySafe

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 16 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit prej inoksi me
mekanizëm të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Menteshat e fshehura të derës me
kufizuesin e hapjes
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21, 22
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Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar

60

60

CBNPbs 4858

CBNef 4815

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 344 l pjesa e ftohjes: 243 l prej pjesës së tij BioFresh: 97 l
/ pjesa e ngrirjes: 101 l)
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: BlackSteel me SmartSteel / BlackSteel me SmartSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201 / 60 / 66,5 ¹

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 343 l (pjesa e ftohjes: 242 l prej pjesës së tij BioFresh: 94 l
/ pjesa e ngrirjes: 101 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201 / 60 / 66,5 ¹

Menaxhimi
·· 7“ TFT displeji në ngjyrën e derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes, pjesën BioFresh dhe
pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes, pjesën BioFresh dhe
pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Premium

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me thëngjillin
aktiv FreshAir
·· Raftet Premium GlassLine me dorezat
për shishe, kutitë VarioBox, raftet për
vezë
·· 3 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan me funksion të
përforcimit gradual të dritës
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· Ndriçimi LED në murin e mbrapmë
·· 2 sirtarë BioFresh me SoftTelescopic,
·· dhe të dyja mund në mënyrë variabile
të rregullohen prej Hydro- të DrySafe

Comfort

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, 2 prej të cilave të tërhiqura
me rrota, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Ndriçimi LED
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 16 kg
·· 2 akumulatorë për temperaturat e ulëta
·· Raftet nga qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Menteshat e fshehura të derës me
kufizuesin e hapjes
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21, 22
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CBNPes 4858 në SmartSteel
CBNP 4858 në të bardhë

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me thëngjillin
aktiv FreshAir
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 3 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti i instaluar për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë BioFresh, të cilat tërhiqen në
binarët teleskopikë, prej të cilave 1
mund në mën<rë variabile të
rregullohet prej Hydro- të DrySafe

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 1,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës.
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Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 16 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Menteshat e fshehura të derës me
kufizuesin e hapjes
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10,
21, 22
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CBNbs 4815 në BlackSteel
CBN 4815 në të bardhë

60

60

CBNPgb 4855

CBNPgc 4855

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 344 l (pjesa e ftohjes: 243 l prej pjesës së tij BioFresh: 97 l
/ pjesa e ngrirjes: 101 l)
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: pjesa e përparme e zezë e qelqtë / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201 / 60 / 68,5 ¹

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 344 l pjesa e ftohjes: 243 l prej pjesës së tij BioFresh: 97 l
/ pjesa e ngrirjes: 101 l)
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: pjesa e përparme e qelqtë e bakrit / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201 / 60 / 68,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji në ngjyrë pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes, pjesën BioFresh dhe
pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas sasisë
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji në ngjyrë pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes, pjesën BioFresh dhe
pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, me rregullimin
e kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Premium

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me thëngjillin
aktiv FreshAir
·· Raftet Premium GlassLine me dorezat
për shishe, kutitë VarioBox, raftet për
vezë
·· 3 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan me funksion për
përforcim gradual të dritës
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· Ndriçimi LED në murin e mbrapmë
·· 2 sirtarë BioFresh me SoftTelescopic,
dhe të dyja mund në mënyrë variabile
të rregullohen prej Hydro- të DrySafe

Premium

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, 2 prej të cilave të tërhiqura në
rrota, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Ndriçimi LED
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 16 kg
·· 2 akumulatorë për temperaturat e ulëta
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· GlassEdition
·· Dorezat e pavjaskuara me mekanizëm
të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Menteshat e fshehura të derës me
kufizuesin e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21, 22
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CBNPgw 4855 me pjesën e
përparme të bardhë të qelqtë

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me thëngjillin
aktiv FreshAir
·· Raftet Premium GlassLine me dorezat
për shishe, kutitë VarioBox, raftet për
vezë
·· 3 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan me funksion
për përforcim gradual të dritës
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· Ndriçimi LED në murin e mbrapmë
·· 2 sirtarë BioFresh me SoftTelescopic,
dhe të dyja mund në mënyrë variabile
të rregullohen prej Hydro- të DrySafe

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, 2 prej të cilave të tërhiqura
në rrota, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Ndriçimi LED
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 16 kg
·· 2 akumulatorë për temperaturat e
ulëta
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dorezat e pavjaskuara me mekanizëm
të instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Menteshat e fshehura të derës me
kufizuesin e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10,
12, 21, 22
Të disponueshme për shpërndarje
pas Korrikut 2017.

43

Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar

70

60

CBef 4315

CN 5715

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 175 / 0,478 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 319 l (pjesa e ftohjes: 204 l prej pjesës së tij BioFresh: 94 l
/ pjesa e ngrirjes: 115 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185 / 60 / 66,5 ¹

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 183 / 0,501 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 404 l (pjesa e ftohjes: 296 l / pjesa e ngrirjes: 108 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: e bardhë / të bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201 / 70 / 66,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes, pjesën BioFresh dhe
pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Comfort

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me thëngjillin
aktiv FreshAir
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 2 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti i instaluar për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë BioFresh, të cilat tërhiqen në
binarët teleskopikë, prej të cilave 1
mund në mën<rë variabile të
rregullohet prej Hydro- të DrySafe

Comfort

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 33 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 13 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Menteshat e fshehura të derës me
kufizuesin e hapjes
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10,
21, 22
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CB 4315 në të bardhë

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling me filtër me thëngjillin
aktiv FreshAir
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 1 sirtar BioCool, i cili tërhiqet në
binarët teleskopikë

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 16 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat lozë me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Menteshat e fshehura të derës me
kufizuesin e hapjes
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 21, 22
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CNef 5715 me pjesën e përparme
prej inoksi

1 Konsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm, kurse te pajisja BluPerformance – për afër 1,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës..
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Sirtari BioCool mundëson rregullimin e
lagështisë në pjesën e ftohjes, me qëllim
ruajtjen për një kohë më të gjatë freskinë e
frutave dhe perimeve. Për dukshmëri të mirë
dhe shfrytëzim të lehtë, ky tërhiqet në rrotat e
lehta të lëvizshme. Rregullimi i lagështisë bëhet
përmes rrëshqitësit për rregullim.

CTNef 5215
Comfort

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 270 / 0,739 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 418 l (pjesa e ftohjes: 332 l / pjesa e ngrirjes: 86 l)
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185,2 / 69,7 / 76 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· Rrathët e përshtatshme për ftohje: 1
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Me teknologjinë inovative Central-Power
Cooling, procesi i ftohjes zhvillohet më
shpejtë dhe më i kontrolluar. I Ftohti prodhohet
në pjesën e ngrirjes dhe nxirret përmes
valvulave të ajrit në pjesën e ftohjes. Dy
sensorët për temperaturën menaxhojnë
procesin dhe në këtë mënyrë sigurojnë
mbajtjen e saktë të temperaturës në tërë
hapësirën e dobishme.

Pjesa e ftohjes
·· Central-Power Cooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 4 rafte GlassLine
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 1 sirtar BioCool, i cili tërhiqet në rrota
·· 1 sirtar i madh për frutat dhe perimet

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e vjaskuara vertikale
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Doreza transportuese mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
·· Menteshat e fshehura të derës me
kufizuesin e hapjes
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 08, 09, 21
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CTN 5215 në të bardhë

Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 10 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
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Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar

60

60

CNbe 4015

CNef 4005

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 356 l (pjesa e ftohjes: 269 l / pjesa e ngrirjes: 87 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: e bardhë / të bardha
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 356 l (pjesa e ftohjes: 269 l / pjesa e ngrirjes: 87 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Comfort

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet,
·· të cilat tërhiqen në rrota
Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 18 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Comfort

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CNbs 4015 në BlackSteel

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet, të
cilat tërhiqen në rrota
Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 18 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës.
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Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CN 4005 në të bardhë

60

Me teknologjinë NoFrost, prodhimet ushqimore duhet të ngrihen me qarkullimin e ajrit të
ftohtë dhe lagështia e ajrit nxirret jashtë. Në
këtë mënyrë, hapësira për ngrirje asnjëherë
nuk ngrihet dhe prodhimeve ushqimore nuk u
krijon akull.

CNef 3535
Comfort

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 236 / 0,645 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 305 l (pjesa e ftohjes: 218 l / pjesa e ngrirjes: 87 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Për mbushjen e papenguar të ujit të pijshëm,
dispenseri i ujit që është i pajisur me
filtër, gjendet në derë. Substancat që e
prishin shijen dhe materialet e mundshme
të dëmshme, si klori, mbetjet gëlqerore dhe
materiet tjera në mënyrë të sigurt filtrohen, për
cilësinë optimale të ujit të pijshëm.

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet, të cilat
tërhiqen në rrota
·· Dispenseri i ujit në derë

·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 18 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Doreza transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CNsl 3535 në të argjendtë

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
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Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar

60

60

CNef 3505

CN 3505

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 237 / 0,648 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 308 l (pjesa e ftohjes: 221 l / pjsa e ngrirjes: 87 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 237 / 0,648 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 308 l (pjesa e ftohjes: 221 l / pjesa e ngrirjes: 87 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: e bardhë / të bardha
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e sensorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Comfort

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 4 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet, të
cilat tërhiqen në rrota

Comfort

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 18 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 4 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet, të
cilat tërhiqen në rrota

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës.
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Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 18 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat lozë me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

60

Elektronika e pajisjes së serisë Comfort
mundëson mbajtjen e saktë të temperaturës
së zgjedhur. Te menaxhimi me MagicEye me
ndihmën e diodave LED paraqitet temperatura
në pjesën e ftohjes. Me automatikën
SuperFrost, prodhimet ushqimore ngrihen duke
i mbajtur vitaminat.

CTNesf 3223
Comfort

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 213 / 0,582 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 273 l (pjesa e ftohjes: 213 l / pjesa e ngrirjes: 60 l)
Niveli i zhurmës: 42 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 176,1 / 60 / 63 ¹

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës, elektronika me
susta
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· Rrathët e përshtatshme për ftohje:2
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: i zëshëm

Në odën e ngrirjes me katër yje, prodhimet
ushqimore mund të ruhen të ngrira për një
kohë të gjatë. Temperaturat prej -18 °C dhe
më ulët garantojnë ruajtjen e vlerave
ushqimore.

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Ndriçimi LED
·· 1 sirtar i madh për frutat dhe perimet

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat lozë prej çelikut të
paoksidueshëm me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Doreza transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CTN 3223 në të bardhë

Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma e copave të akulli
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 20 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 8 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
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Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar

60

60

Cbe 4025

Cef 3825

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 241 / 0,659 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 357 l (pjesa e ftohjes: 269 l / pjesa e ngrirjes: 88 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: e bardhë / të bardha
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 312 l (pjesa e ftohjes: 224 l / pjesa e ngrirjes: 88 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Comfort

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet

Comfort

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21
Variantet e ngjyrave / materialeve:
C 4025 në të bardhë
Cef 4025 mepjesën e përparme prej
çelikut të paoksidueshëm

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 28 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 12 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës.
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Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 29 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 12 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21
Variantet e ngjyrave / materialeve:
C 3825 në të bardhë

60

60

CUbe 4015

CU 4015

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 229 / 0,627 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 358 l (pjesa e ftohjes: 270 l / pjesa e ngrirjes: 88 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera / muret anësore: e bardhë / të bardha
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 229 / 0,627 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 358 l (pjesa e ftohjes: 270 l / pjesa e ngrirjes: 88 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera / muret anësore: e bardhë / të bardha
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes
·· Rrathët e përshtatshme të ftohjes: 1
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes
·· Rrathët e përshtatshme të ftohjes: 1
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Comfort

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shisheа
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet
Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace

Comfort

·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 28 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 7 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 28 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 7 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat lozë me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CUef 4015 me pjesën e përparme
prej inoksi
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Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar

60

60

Cbs 3425

CUef 3515

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 143 / 0,391 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 272 l (pjesa e ftohjes: 184 l / pjesa e ngrirjes: 88 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: BlackSteel me SmartSteel / BlackSteel me SmartSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 216 / 0,590 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 310 l (pjesa e ftohjes: 222 l / pjesa e ngrirjes: 88 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes dhe pjesën e ngrirjes
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displeji monokrom pas derës,
elektronikë e senzorit
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes
·· Rrathët e përshtatshme të ftohjes: 1
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatika SuperCool me kohën e
mbetur të punës
·· Automatika SuperFrost,e rregulluar
sipas kohës
·· Sinjali gjatë parregullsisë: ndriçues dhe
i zëshëm
·· Alarmi për derën: ndriçues dhe i
zëshëm

Comfort

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 4 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet

Comfort

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 29 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 12 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21
Variantet e ngjyrave / materialeve:
C 3425 në të bardhë
Cef 3425 me pjesën e përparme prej
inoksi

Pjesa e ftohjes
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 4 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED në tavan
·· 2 sirtarë për fruta dhe perimet

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës.
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Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 30 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 7 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
·· Mbyllja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CU 3515 në të bardhë

60

55

CTP 3316

CUef 3311

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 211 / 0,577 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 358 l (pjesa e ftohjes: 307 l / pjesa e ngrirjes: 75 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera / muret anësore: e bardhë / të bardha
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 176,1 / 60 / 63 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 294 l (pjesa e ftohjes: 210 l / pjesa e ngrirjes: 84 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera / muret anësore: çeliku i paoksidueshëm me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 181,2 / 55 / 63 ¹

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës, elektronikë me
susta
·· Displeji digjital i temperaturës për
pjesën e ftohjes
·· Rrathët e përshtatshme të ftohjes: 1
·· Automatika SuperFrost, e rregulluar
sipas kohës

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e
brendshme, susta që rrotullohet
·· Rrathët e përshtatshme të ftohjes: 1
·· Funksioni CoolPLus

Comfort

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 5 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Ndriçimi LED
·· 1 sirtar i madh për frutat dhe perimet
Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 6 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat lozë me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CTPesf 3316 me pjesën e përparme
prej inoksi

Pjesa e ftohjes
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat
për shishe, raftet për vezë
·· 4 Graftet GlassLine, prej të cilave 1 e
ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet
Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 27 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 4 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat lozë me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të
ventilimit frontal
·· Dorezat transportuese përpara dhe
mbrapa
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që
mund të rregullohen, rrota
transportuese mbrapa
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09
Variantet e ngjyrave / materialeve:
CU 3311 në të bardhë
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Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar

55

55

55

CUfr 3311

CUwb 3311

CUag 3311

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 294 l (pjesa e ftohjes: 210 l /
pjesa e ngrirjes: 84 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera / muret anësore: e kuqe e zjarrtë / e kuqe e zjarrtë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
181,2 / 55 / 63 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 294 l (pjesa e ftohjes: 210 l /
pjesa e ngrirjes: 84 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera / muret anësore: e kaltër / e kaltër
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
181,2 / 55 / 63 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 294 l (pjesa e ftohjes: 210 l /
pjesa e ngrirjes: 84 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera / muret anësore: e gjelbër avokado / e gjelbër avokado
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
181,2 / 55 / 63 ¹

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme,
susta që rrotullohet
·· Rrathët e përshtatshme të ftohjes: 1
·· Funksioni CoolPlus

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme,
susta që rrotullohet
·· Rrathët e përshtatshme të ftohjes: 1
·· Funksioni CoolPlus

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme,
susta që rrotullohet
·· Rrathët e përshtatshme të ftohjes: 1
·· Funksioni CoolPlus

Pjesa e ftohjes
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat për shishe,
raftet për vezë
·· 4 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e ndarë në dy pjes
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED
·· 2 sirtarë për fruta dhe perimet

Pjesa e ftohjes
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat për shishe,
raftet për vezë
·· 4 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e ndarë në dy pjes
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet

Pjesa e ftohjes
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezat për shishe,
raftet për vezë
·· 4 raftet GlassLine, prej të cilave 1 e ndarë në dy pjes
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED
·· 2 sirtarë për frutat dhe perimet

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 27 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 4 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 27 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 4 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 27 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 4 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të instaluar për
hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të
rregullohen sipas lartësisë
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të instaluar për
hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të
rregullohen sipas lartësisë
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat e aluminit me mekanizëm të instaluar për
hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të
rregullohen sipas lartësisë
·· Ngjitja e ndryshueshme e derës

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës..
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Frigoriferë-frigoriferë për ngrirje të kombinuar

55

55

55

CUef 2811

CTP 2921

CTPsl 2521

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 263 l (pjesa e ftohjes: 210 l /
pjesa e ngrirjes: 53 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera / muret anësore: inoks me SmartSteel / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
161,2 / 55 / 63 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 201 / 0,549 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 268 l (pjesa e ftohjes: 216 l /
pjesa e ngrirjes: 52 l)
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: e bardhë / të bardha
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
157,1 / 55 / 63 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 187 / 0,510 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 231 l (pjesa e ftohjes: 187 l /
pjesa e ngrirjes: 44 l)
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: e argjendtë / të argjendta
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
140,1 / 55 / 63 ¹

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme, susta
që rrotullohet
·· Rrethet e përshtatshme të ftohjes: 1
·· Funksioni CoolPlus

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme, susta
që rrotullohet
·· Rrethet e përshtatshme të ftohjes: 1

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme, susta
që rrotullohet
·· Rrethet e përshtatshme të ftohjes: 1

Pjesa e ftohjes
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezë për shishe, raftet
për vezë
·· 4 raftet GlassLine, prej të cilave 1 i ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Pjesa e ftohjes
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezë për shishe, raftet
për vezë
·· 3 rafte GlassLine
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 4 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 22 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 4 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat e vjaskuara
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të
rregullohen sipas lartësisë
·· Ngjitje e ndryshueshme e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat e vjaskuara
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të
rregullohen sipas lartësisë
·· Ngjitje e ndryshueshme e derës

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09

Variantet e ngjyrave / materialeve:
CTPsl 2921 në të argjendtë

Variantet e ngjyrave / materialeve:
CTP 2521 në të bardhë

Pjesa e ftohjes
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezë për shishe, raftet
për vezë
·· 4 raftet GlassLine, prej të cilave 1 i ndarë në dy pjesë
·· Rafti për shishe
·· Ndriçimi LED
·· 2 sirtarë për fruta dhe perime
Pjesa e ngrirjes 4
·· 2 sirtarë, VarioSpace
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 25 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 4 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat nga çeliku i paoksidueshëm me mekanizëm të
instaluar për hapje
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të
rregullohen sipas lartësisë
·· Ngjitje e ndryshueshme e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09

Comfort

Variantet e ngjyrave / materialeve:
CU 2811 në të bardhë; CUsl 2811 në të argjendtë
1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës..
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Comfort

55

55
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CTPfr 2121

CTPwb 2121

CTPag 2121

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 195 l (pjesa e ftohjes: 151 l /
pjesa e ngrirjes: 44 l)
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: e kuqe e zjarrtë / e kuqe e zjarrtë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
124,1 / 55 / 63 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 195 l (pjesa e ftohjes: 151 l /
pjesa e ngrirjes: 44 l)
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: e kaltër / e kaltër
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
124,1 / 55 / 63 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹
Kapaciteti i përgjithshëm: 195 l (pjesa e ftohjes: 151 l /
pjesa e ngrirjes: 44 l)
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / muret anësore: e gjelbër avokado / e gjelbër avokado
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
124,1 / 55 / 63 ¹

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme, susta
që rrotullohet
·· Rrethet e përshtatshme të ftohjes: 1

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme, susta
që rrotullohet
·· Rrethet e përshtatshme të ftohjes: 1

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme, susta
që rrotullohet
·· Rrethet e përshtatshme të ftohjes: 1

Pjesa e ftohjes
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezë për shishe, raftet
për vezë
·· 3 rafte GlassLine
·· Ndriçimi LED
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Pjesa e ftohjes
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezë për shishe, raftet
për vezë
·· 3 rafte GlassLine
·· Ndriçimi LED
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Pjesa e ftohjes
·· Raftet Comfort GlassLine me dorezë për shishe, raftet
për vezë
·· 3 rafte GlassLine
·· Ndriçimi LED
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 22 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 4 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 22 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 4 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma e copave të akullit
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 22 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 4 kg
·· Raftet prej qelqi të pathërrmueshëm

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat e vjaskuara
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të
rregullohen sipas lartësisë
·· Ngjitje e ndryshueshme e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat e vjaskuara
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të
rregullohen sipas lartësisë
·· Ngjitje e ndryshueshme e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezat e vjaskuara
·· Mundësia për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëzat e përparme mbështetëse që mund të
rregullohen sipas lartësisë
·· Ngjitje e ndryshueshme e derës

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08, 09

Variantet e ngjyrave / materialeve:
CTP 2121 në të bardhë
CTPsl 2121 në të argjendtë

Variantet e ngjyrave / materialeve:
CTP 2121 në të bardhë
CTPsl 2121 në të argjendtë

Variantet e ngjyrave / materialeve:
CTP 2121 në të bardhë
CTPsl 2121 në të argjendtë

Comfort

Comfort

Comfort
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Pasqyra e frigoriferëve tanë
Frigoriferët Libher karakterizohen me teknologji të dëshmuar e cila e ruan
freskinë e prodhimeve ushqimore. Shumica e mundësive shtrihen nga sirtari
klasik për fruta dhe perime, përmes sirtarit BioCool me nivel të rregullueshëm
të lagështisë, deri te sirtari BioFresh për freski veçanërisht të gjatë. Qoftë
frigorifer i madh ose i vogël: asortimenti i gjerë i Libher e ofron aparatin e
vërtetë për çfarëdo nevoja dhe kërkesa.

Në temperaturë pak mbi 0°C dhe në lagështi ideale të ajrit frutat
dhe perimet, mishi, peshku dhe produktet e qumështit i ruajnë
vitaminat e tyre, erën e tyre dhe pamjen e tyre të shijshme më gjatë
sesa në pjesën tradicionale për ftohje.

Lagështia e ajrit është faktor i rëndësishëm për freskinë e frutave dhe
perimeve. Prandaj në sirtarin BioCool ajo mund të rregullohet sipas
nevojave të produkteve ushqimore.
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nga faqja 64

nga faqja 68

nga faqja 68

Frigoriferë të vogla

nga faqja 70
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Frigoriferë

Cilësi deri në detajin më të vogël

Sa më të freskëta të jenë produktet ushqimore, aq më të shëndetshme janë. Sirtarët BioFresh që tërhiqen
mbi shina teleskopike garantojnë klimë të përsosur për freski edhe më të madhe. Në temperaturë mbi 0°C
dhe lagështi ideale të ajrit frutat dhe perimet, mishi, peshku dhe produktet e qumështit i ruajnë vitaminat e tyre,
aromën e tyre dhe pamjen e tyre të shijshme më gjatë sesa në pjesën tradicionale për ftohje.

Sirtari BioCool mundëson rregullim të lagështisë në pjesën për ftohje, në mënyrë që të ruhet më gjatë freskia
e frutave dhe perimeve. Për shikueshmëri më të mirë dhe përdorim më të rehatshëm dhe tërheqje më të lehtë,
sirtari është i vendosur mbi rrota të lëvizshme. Rregullimi i lagështisë bëhet përmes rrëshqitësit për rregullim.

Hollësitë e theksuara të pajisjes varen nga modeli, përshkrimi vlen për modelin përkatës.
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Sistemi i fuqishëm PowerCooling kujdeset
për ftohjen e shpejtë të produkteve që ruhen
dhe një temperaturë e barabartë të ftohjes në
tërë hapësirën e brendshme. Filtri i vendosur
në ventilator me qymyr aktiv FreshAir e
pastron ajrin që qarkullon dhe i filtron erërat
e pakëndshme. Funksioni për përkujtim tregon
se kur duhet të ndërrohet filtri.

Sistemi SoftSystem i cili është i inkorporuar në
derën e amortizon lëvizjen gjatë mbylljes së
derës dhe garanton mbyllje të lehtë të derës
bile edhe kur është e ngarkuar tërësisht pjesa
e brendshme e derës.

Ekrani 2,4-inç me ngjyrë me elektronikë
me sensorë, rezolutë të lartë dhe kontrast
të fuqishëm është i vendosur pas derës dhe
mundëson rregullim me intuitë të temperaturës.
Mjeti SmartDeviceBox mundëson menaxhim
të aparateve dhe shfrytëzim të shërbimeve
plotësuese si për shembull funksione për
alarm dhe përkujtim, përmes mjeteve të
lëvizshme.

Sirtari praktik VarioSafe jep shikueshmëri dhe
krijon rend. Vend optimal për pako më të vogla, tuba dhe paketime, tuba të vogla dhe kavanoza. Për mbushje me produkte më të
mëdha ekziston edhe lartësi tjetër në sirtarin
VarioSafe.
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KBPes 4354

KBPgb 4354

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 338 l (pjesa për ftohje: 314 l prej tij pjesa BioFresh: 133 l / pjesa
për ftohje: 24 l)
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / mure anësore: inoks me SmartSteel / inoks me SmartSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185 / 60 / 66,5 ¹

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 338 l (pjesa për ftohje: 314 l prej tij pjesa BioFresh: 133 l / pjesa
për ftohje: 24 l)
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / mure anësore: pjesa e përparme prej qelqi të zi/ ngjyrë argjendi
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185 / 60 / 68,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT ekran me ngjyrë pas derës,
elektronikë me sensorë
·· Ekran digjital për temperaturë për
pjesën për ftohje dhe pjesën BioFresh
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· SuperCool automatik për kohën e
mbetur të punës
·· Sinjal në rast të parregullsisë: sinjal
me dritë dhe me zë
·· Alarm për derën: me dritë dhe me zë

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT Ekran me ngjyrë pas derës,
elektronikë me sensorë
·· Ekran digjital për temperaturë për
pjesën për ftohje dhe pjesën BioFresh
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· SuperCool automatik me kohë të
mbetur të punës
·· Sinjal në rast të parregullsisë: sinjal
me dritë dhe me zë
·· Alarm për derën: me dritë dhe me zë

Premium

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me qymyr aktiv
FreshAir
·· Premium GlassLine rafte me dorezë
për shishe, kutia VarioBox, bartësi për
vezë
·· 3 Rafte GlassLine , nga të cilat 1
ndahet në dy pjesë
·· VarioSafe
·· Raft i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi LED në të dyja anët
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· Ndriçimi LED në murin e prapëm
·· 3 sirtarë BioFresh SoftTelescopic, nga
të cilat 2 mund të rregullohen në
mënyrë variabile nga Hydro- në DrySafe

Premium

Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma për kube akulli
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 16 h
·· Kapaciteti i ngrirjes 24 h: 3 kg
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për
hapje
·· Mundësi për instalim (inkorporim) për
shkak të ventilimit frontal
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që
rregullohen sipas lartësisë, rrota
transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Mentesha të fshehura të derës që e
kufizojnë mbylljen e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 21, 22
Variantet e ngjyrave / materialeve:
KBP 4354 me ngjyrë të bardhë

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me qymyr aktiv
FreshAir
·· Premium GlassLine rafte me dorezë
për shishe, kutia VarioBox, bartësi për
vezë
·· 3 Rafte GlassLine , nga të cilat 1
ndahet në dy pjesë
·· VarioSafe
·· Raft i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi LED në të dyja anët
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· Ndriçimi LED në murin e prapëm
·· 3 sirtarë BioFresh SoftTelescopic, nga
të cilat 2 mund të rregullohen në
mënyrë variabile nga Hydro- në DrySafe

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet duke shfrytëzuar kufizues të distancës nga muri. Me to thellësia e aparatit zmadhohet për afro 1,5 cm.
Aparati mund të funksionojë plotësisht pa e shfrytëzuar kufizuesin e distancës, por do të ketë konsumim më të lartë të rrymës.
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Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma për kube akulli
·· Koha e ruajtjes gjatë parregullsisë: 16 h
·· Kapaciteti i ngrirjes 24 h: 3 kg
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezë e vjaskuar me mekanizëm për
hapje
·· Mundësi për instalim (inkorporim) për
shkak të ventilimit frontal
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që
rregullohen sipas lartësisë, rrota
transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Mentesha të fshehura të derës që e
kufizojnë mbylljen e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 21, 22
Variantet e ngjyrave / materialeve:
KBPgw 4354 me pjesë të përparme
prej qelqi me ngjyrë të bardhë
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KBbs 4350

KBef 4310

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 367 l (pjesa për ftohje: 367 prej tij pjesa BioFresh: 133 l)
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / mure anësore: BlackSteel me SmartSteel / BlackSteel со SmartSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185 / 60 / 66,5 ¹

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 366 l (pjesa për ftohje: 366 prej tij pjesa BioFresh: 133 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / mure anësore: Çelik i paoksidueshëm me SmartSteel /ngjyrë argjendi
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185 / 60 / 66,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT Ekran me ngjyrë pas derës,
elektronikë me sensor
·· Ekran digjital për temperaturë për
pjesën për ftohje dhe pjesën BioFresh
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· SuperCool automatik me kohë të
mbetur të punës
·· Sinjal në rast të parregullsisë: sinjal
me dritë dhe me zë
·· Alarm për derën: me dritë dhe me zë

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për
hapje
·· Mundësi për instalim (inkorporim) për
shkak të ventilimit të përparmë
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që
rregullohen sipas lartësisë, rrota
transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Mentesha të fshehura të derës që e
kufizojnë mbylljen e derës

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displaj monokrom pas derës,
elektronikë me sensor
·· Ekran digjital për temperaturë për
pjesën për ftohje dhe pjesën BioFresh
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Ekran digjital për temperaturë për
pjesën për ftohje dhe pjesën BioFresh
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· SuperCool automatik me kohë të
mbetur të punës
·· Sinjal në rast të parregullsisë: sinjal
me dritë dhe me zë
·· Alarm për derën: me dritë dhe me zë

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për
hapje
·· Mundësi për instalim (inkorporim) për
shkak të ventilimit të përparmë
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që
rregullohen sipas lartësisë, rrota
transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Mentesha të fshehura të derës që e
kufizojnë mbylljen e derës

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 21, 22

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me qymyr aktiv
FreshAir
·· Comfort GlassLine rafte me dorezë për
shishe, bartësi për vezë
·· 5 Rafte GlassLine, nga të cilat 1
ndahet në dy pjesë
·· Raft i vendosur për shishe
·· Ndriçim LED i tavanit
·· 3 sirtarë BioFresh sirtarë, që tërhiqen
mbi shina teleskopike, nga të cilat 2
mund të rregullohen në mënyrë
variabile nga Hydro- në DrySafe

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 21, 22

Premium

Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· PowerCooling me filtër me qymyr aktiv
FreshAir
·· Premium GlassLine rafte me dorezë
për shishe, kutia VarioBox, bartësi për
vezë
·· 4 Rafte GlassLine , nga të cilat 1
ndahet në dy pjesë
·· VarioSafe
·· Raft i përshtatshëm për shishe
·· Ndriçimi LED në të dyja anët
·· Ndriçimi LED në pjesën BioFresh
·· Ndriçimi LED në murin e prapëm
·· 3 sirtarë BioFresh SoftTelescopic, nga
të cilat 2 mund të rregullohen në
mënyrë variabile nga Hydro- në
DrySafe

Comfort

Variantet e ngjyrave / materialeve:
KB 4310 në të bardhë
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Frigorifer tërësisht nga pjesë BioFresh

60

Të gjitha sirtarët BioFresh me prekje të lehtë
në elektronikën precize me sensorë mund të
rregullohen sipas përzgjedhjes, si DrySafe
me klimë të thatë për ruajtje të mishit, peshkut
dhe produkteve të ushqimit ose si HydroSafe
me klimë të lagësht për ruajtje të frutave dhe
perimeve.

BP 2850
Premium

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 62 / 0,169 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 157 l
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera / mure anësore: e bardhë / e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 125 / 60 / 66,5 ¹

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT Ekran pas derës me ngjyrë, elektronika me sensor
·· Ekran digjital për temperaturë
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Sinjal në rast të parregullsisë: me dritë dhe me zë
·· Alarm për derën: me dritë dhe me zë
Pjesa e ftohjes dhe pjesa BioFresh
·· Ventilatori
·· Ndriçimi LED
·· 5 sirtarë BioFresh, tërhiqen mbi shina teleskopikë,
që mund të rregullohen nga Hydro- në DrySafe

Sistemi i instaluar te dera e amortizon lëvizjen
gjatë mbylljes së derës dhe garanton mbyllje
të butë bile edhe gjatë ngarkimit të plotë të
pjesës së brendshme të derës.

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Dorezë lloze me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim (inkorporim) për shkak të ventilimit të përparmë
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparmë rregulluese, rrota transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Menteshë të fshehur që e kufizojnë mbylljen e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 12, 21

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve të distancës nga muri. Me to thellësia e aparatit zmadhohet për afro 1,5 cm.
Aparati mund të funksionojë tërësisht pa shfrytëzuar kufizuesin e distancës, por do të ketë konsumim më të lartë të rrymës.
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KPef 4350

K 4220

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 63 / 0,171 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 390 l
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: çelik i paoksidueshëm me SmartSteel / ngjyrë argjendi
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185 / 60 / 66,5 ¹

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 148 / 0,404 kWh
Kapaciteti i plotë: 383 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185,2 / 60 / 63

Menaxhimi
·· 2,4“ TFT displaj me ngjyrë pas derës, elektronikë me sensor
·· Ekran digjital për temperaturë
·· SmartDeviceBox: aksesor
·· SuperCool automatik me kohë të mbetur të punës
·· Sinjal në rast të parregullsisë: me dritë dhe me zë
·· Alarm për derën: me dritë dhe me zë

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë të përparme, elektronikë me susta
·· Ekran LED për temperaturë
·· SuperCool automatik

Premium

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling me filtër me qymyr aktiv FreshAir
·· Premium GlassLine rafte ndarëse në derën, për shishe, kutia, për vezë
·· 6 GlassLine rafte, nga të cilat 1 ndahet në dy pjesë
·· VarioSafe
·· Raft për shishe
·· Ndriçim i tavanit me LED me funksion për përforcim gradual të dritës
·· 2 sirtarë BioCool, që tërhiqen mbi shina teleskopike
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn
·· Doreza prej alumini me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim të ventilimit të përparmë
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparmë rregulluese, rrota transportuese prapa
·· Ngjtije variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Menteshë e fshehur e derës që e kufizon hapjen e derës

Comfort

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Comfort GlassLine rafte ndarëse në derën, për shishe, kutia, për vezë
·· 7 GlassLine rafte, nga të cilat 1 ndahet në dy pjesë
·· Ndriçim LED
·· 2 sirtarë për fruta dhe perime
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingLine
·· Dorezë lloze me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim të ventilimit të përparmë
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparmë rregulluese, rrota transportuese prapa
·· Ngjtije variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04
Variantet e ngjyrave / materialeve:
KPesf 4220 me pjesë të përparme prej çeliku të paoksidueshëm

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 21, 22

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzim të kufizuesve të distancës nga muri. Me to thellësia e aparatit rritet për afro 3.5 cm, ndërsa te aparatet e serisë BluPerformace – për afro 1.5 cm.
Aparati mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzim të kufizuesit të distancës, por do të ketë konsumim pak më të lartë të rrymës.
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Ksl 3130

K 2814

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 109 / 0,296 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 297 l
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë argjendi /ngjyrë argjendi
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 144,7 / 60 / 63 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 178 / 0,485 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 250 l (pjesa për ftohje: 229 l / pjesa për ngrirje: 21 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 140,2 / 55 / 63 ¹

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë të përparme, elektronikë me susta
·· Paraqitje grafike për temperaturë
·· Funksioni CoolPlus

Menaxhimi
·· Menaxhim mekanik në hapësirën e brendshme, suste rrotulluese
·· Funksioni CoolPlus

Comfort

Pjesa e ftohjes
·· PowerCooling
·· Comfort GlassLine rafte ndarëse në derën, për shishe, kutia, për vezë
·· 6 GlassLine rafte, nga të cilat 1 ndahet në dy pjesë
·· Raft për shishe
·· Ndriçim LED
·· 2 sirtarë për fruta dhe perime
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingLine
·· Dorezë lloze prej çeliku të paoksidueshëm me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim (inkorporim) për shkak të ventilimit të përparmë
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparmë rregulluese, rrota transportuese prapa
·· Ngjtije variabël e derës

Comfort

Pjesa e ftohjes
·· Comfort GlassLine rafte ndarëse në derën, për shishe, kutia, për vezë
·· 5 GlassLine rafte, nga të cilat 1 ndahet në dy pjesë
·· Raft për shishe
·· Ndriçim LED
·· 2 sirtarë për fruta dhe perime
Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma për kube akulli
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 15 h
·· Kapaciteti i ngrirjes: 24 h: 2 kg

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingLine
·· Dorezë ergonomike
·· Mundësi për instalim (inkorporim) për shkak të ventilimit të përparmë
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparmë rregulluese, rrota transportuese prapa
·· Ngjtije variabël e derës

Variantet e ngjyrave / materialeve:
K 3130 në ngjyrë të bardhë

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 04, 08
Variantet e ngjyrave / materialeve:
Ksl 2814 në ngjyrë argjendi
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Frigoriferë të vogla

Cilësi deri në detajin më të vogël

Elektronika garanton përmbajtje të saktë ndaj temperaturës së zgjedhur. Ekrani dixhital në menaxhimin
MagicEye vetëm me një shikim ju informon saktë për temperaturën në hapësirën për ngrirje
Funksioni SuperCool e zvogëlon temperaturën e ftohjes deri në +2ºС – ideale për ftohje të shpejtë të
produkteve të vendosura të freskëta ushqimore.

Raftet GlassLine prej qelqi të
pathërrmueshëm, mund të përshtaten sipas
lartësisë varësisht nga nevojat individuale. Ato
janë të pathyeshme, u rezistojnë gërvishtjeve
dhe pastrohen lehtë. Me raftet që mund të
ndahen dhe të vendosen njëri mbi tjetrin,
mund të krijohet shpejt hapësirë për enë më të
larta.

Dorezat janë të përshtatura në mënyrë
ergonomike ndaj lartësisë së derës dhe
sigurojnë komoditet optimal gjatë hapjes.
Aparatet e vogla që menaxhohen mekanikisht
posedojnë pllakë të epërme të lëvizshme.
Në atë mënyrë, aparati mund të inkorporohet
pa problem mbi sipërfaqen ekzistuese të
punës.

Hollësitë e theksuara nga pajisja varen nga modeli, përshkrimi vlen për modelin përkatës.
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Në raftin për ngrirje me 4 yje mund të ngrihen produkte të freskëta ushqimore dhe të ruhen për një kohë
më të gjatë. Temperaturat prej -18 ºС dhe më të ulëta garantojnë ruajtje të vitaminave dhe mineraleve në
ushqimin.

Raftet për perime ofrojnë shumë vend për
ruajtje të frutave dhe perimeve të cilat janë
praktike dhe të lehta për pastrim.

Në pjesën e brendshme të derës me raftet
GlassLine me cilësi të lartë mund të vendosen
me komoditet shishe prej 1,5 litra. Gjithashtu,
mbajtësit e lëvizshëm për shishe dhe konserva
sigurojnë mbështetje anësore optimale.
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Frigoriferë të vogla

60

60

60

TP 1764

TP 1760

TPesf 1714

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 99 / 0,270 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 136 l (pjesa për ftohje: 118 l /
Pjesa për ftohje: 18 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: e bardhë / e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85 / 60,1 / 62,8 ¹

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 64 / 0,173 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 154 l
Niveli i zhurmës: 35 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: e bardhë / e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85 / 60,1 / 62,8 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 146 / 0,399 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 143 l (pjesa për ftohje: 125 l / Pjesa
për ngrirje: 18 l)
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: çelik i paoksidueshëm /ngjyrë argjend
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85 / 60,1 / 61 ¹

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizën frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Automatiku SuperFrost, me rregullim të kohës

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizën frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Automatiku SuperCool

Menaxhimi
·· Menaxhim mekanik në hapësirën e brendshme,
·· Sustë rrotulluese
·· Funksioni CoolPlus

Pjesa e ftohjes
·· Rafte Premium GlassLine me doreza për shishe, raft
për vezë
·· 3 Rafte GlassLine, nga të cilat 1 ndahet në dy pjesë
·· Ndriçimi LED
·· 2 sirtarë për fruta dhe perime

Pjesa e ftohjes
·· Rafte Premium GlassLine me doreza për shishe, raft
për vezë
·· 4 Rafte GlassLine, nga të cilat 1 ndahet në dy pjesë
·· Ndriçimi LED
·· 2 sirtarë për fruta dhe perime

Pjesa e ftohjes
·· Rafte Comfort GlassLine me doreza për shishe, raft
për vezë
·· 2 Rafte GlassLine, nga të cilat 1 ndahet në dy pjesë
·· Ndriçim i brendshëm
·· 2 sirtarë për fruta dhe perime

Pjesa e ngrirjes 4
·· Forma për kube akulli
·· Koha e ruajtjes në rast të parregullsisë: 17 h
·· Kapaciteti i ngrirjes: 24 h: 2 kg

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingDesign
·· Doreza ergonomike
·· Mundësia për instalim (inkorporim) për shkak ventilimit
frontal
·· Këmbëza të përparmë rregulluese
·· Ngjitje variabël e derës

Pjesa e ngrirjes 4
·· Formë për kube akulli
·· Koha e ruajtjes në rast të parregullsisë: 10 h
·· Kapaciteti i ngrirjes: 24 h: 2 kg

Premium

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingDesign
·· Doreza ergonomike
·· Mundësia për instalim (inkorporim) për shkak ventilimit
frontal
·· Këmbëza të përparmë rregulluese
·· Ngjitje variabël e derës

Premium

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02

Comfort

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezë lloze prej çeliku të paoksidueshëm
·· Mundësi për instalim nën pllakën dhe mundësi për
instalim për shkak ventilimit frontal (shkarkimi i ajrit të
ndotur përmes vrimave në pllakën e punës) dhe
pllakës së epërme të lëvizshme
·· Këmbëza të përparmë rregulluese
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02, 13

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzim të kufizuesve të distancës nga muri. Me to thellësia e aparatit zmadhohet për afro 3,5 cm.
Aparati mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzim të kufizuesit të distancës, por do të ketë konsumim pak më të lartë të rrymës.
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55

55

55

TP 1514

T 1504

TX 1021

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 143 / 0,391 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 133 l (pjesa për ftohje: 116 l / Pjesa
për ngrirje: 17 l)
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: e bardhë/ e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85 / 55,4 / 62,3 ¹

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 182 / 0,498 kWh
Kapaciteti i plotë: 133 l (pjesa për ftohje: 116 l / Pjesa
për ngrirje: 17 l)
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: e bardhë/ e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85 / 55,4 / 62,3

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 113 / 0,309 kWh
Kapaciteti i plotë: 86 l (pjesa për ftohje: 86 l prej saj me
dhumë për ngrirje me 0 yje: 6 l)
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
63 / 55,4 / 62,4

Menaxhimi
·· Menaxhim mekanik në hapësirën e brendshme,
·· Sustë rrotulluese
·· Funksioni CoolPlus

Menaxhimi
·· Menaxhim mekanik në hapësirën e brendshme,
·· Sustë rrotulluese
·· Funksioni CoolPlus

Menaxhimi
·· Menaxhim mekanik në hapësirën e brendshme,
Sustë rrotulluese

Pjesa e ftohjes
·· Rafte Comfort GlassLine me doreza për shishe, raft
për vezë
·· 2 Rafte GlassLine,
·· Ndriçim i brendshëm
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Pjesa e ftohjes
·· Plastikë, raft për vezë
·· 2 rafte GlassLine
·· Ndriçim i brendshëm
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Comfort

Pjesa e ngrirjes 4
·· Koha e ruajtjes në rast të parregullsisë: 10 h
·· Kapaciteti i ngrirjes: 24 h: 2 kg
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezë ergonomike
·· Mundësi për instalim nën pllakën dhe mundësi për
instalim për shkak ventilimit frontal (shkarkimi i ajrit të
ndotur përmes vrimave në pllakën e punës) dhe
pllakës së epërme të lëvizshme
·· Këmbëza të përparmë rregulluese
·· Ngjitje variabël e derës

Pjesa e ngrirjes 4
·· Koha e ruajtjes në rast të parregullsisë: 10 h
·· Kapaciteti i ngrirjes: 24 h: 2 kg
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingDesign
·· Dorezë e vjaskuar
·· Mundësi për instalim nën pllakën dhe mundësi për
instalim për shkak ventilimit frontal (shkarkimi i ajrit të
ndotur përmes vrimave në pllakën e punës) dhe
pllakës së epërme të lëvizshme
·· Ngjitje variabël e derës

Comfort

Pjesa e ftohjes
·· Rafte Comfort GlassLine me dorezë për shishe, Raft
për vezë
·· 1 raft GlassLine
·· Ndriçim i brendshëm
·· 2 sirtarë për fruta dhe perime
·· Dhoma për ngrirje me 0 ѕвезди (0°C deri në - 6°C)
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingDesign
·· Dorezë ergonomike
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02
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Frigoriferë të vegjël

50

50

50

Tsl 1414

T 1414

Tbe 1404

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Kapaciteti i plotë: 122 l (pjesa për ftohje: 107 l / Pjesa
për ngrirje: 15 l)
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: ngjyrë argjendi/ ngjyrë argjendi
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85 / 50,1 / 62

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Kapaciteti i plotë: 122 l (pjesa për ftohje: 107 l / Pjesa
për ngrirje: 15 l)
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë / ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85 / 50,1 / 62

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Kapaciteti i plotë: 122 l (pjesa për ftohje: 107 l / Pjesa
për ngrirje: 15 l)
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: ngjyrë bezhë / ngjyrë bezhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85 / 50,1 / 62

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme,
Sustë rrotulluese
·· Funksioni CoolPlus

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme,
Sustë rrotulluese
·· Funksioni CoolPlus

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme,
Sustë rrotulluese
·· Funksioni CoolPlus

Pjesa e ftohjes
·· Rafte Comfort GlassLine me doreza për shishe,
Raft për vezë
·· 2 Rafte GlassLine
·· Ndriçim i brendshëm
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Pjesa e ftohjes
·· Rafte Comfort GlassLine me doreza për shishe,
Raft për vezë
·· 2 Rafte GlassLine
·· Ndriçim i brendshëm
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Pjesa e ftohjes
·· Plastikë, raft për vezë
·· 2 rafte GlassLine
·· Ndriçim i brendshëm
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Pjesa e ngrirjes 4
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 10 h
·· Kapaciteti i ngrirjes: 24 h: 2 kg

Pjesa e ngrirjes 4
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 10 h
·· Kapaciteti i ngrirjes: 24 h: 2 kg

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë lloze prej çeliku të paoksidueshëm
·· Mundësi për instalim nën pllakën dhe mundësi për
instalim për shkak të ventilimit frontal (shkarkimi i ajrit
të ndotur përmes vrimave në pllakën e punës) dhe
pllakës së epërme të lëvizshme
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë ergonomike
·· Mundësi për instalim nën pllakën dhe mundësi për
instalim për shkak të ventilimit frontal (shkarkimi i ajrit
të ndotur përmes vrimave në pllakën e punës) dhe
pllakës së epërme të lëvizshme
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02

Comfort

Comfort

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës..
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Pjesa e ngrirjes 4
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 10 h
·· Kapaciteti i ngrirjes: 24 h: 2 kg
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë e vjaskuar
·· Mundësi për instalim nën pllakën dhe mundësi për
instalim për shkak të ventilimit frontal (shkarkimi i ajrit
të ndotur përmes vrimave në pllakën e punës) dhe
pllakës së epërme të lëvizshme
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02

50

50

50

T 1404

Tb 1400

T 1400

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Kapaciteti i plotë: 122 l (pjesa për ftohje: 107 l / Pjesa
për ngrirje: 15 l)
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë / ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85 / 50,1 / 62

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 118 / 0,321 kWh
Kapaciteti i plotë: 136 l
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: ngjyrë e zezë / ngjyrë e zezë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85 / 50,1 / 62

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 118 / 0,321 kWh
Kapaciteti i plotë: 136 l
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë / ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85 / 50,1 / 62

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme,
Sustë rrotulluese
·· Funksioni CoolPlus

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme,
Sustë rrotulluese

Menaxhimi
·· Menaxhimi mekanik në hapësirën e brendshme,
Sustë rrotulluese

Pjesa e ftohjes
·· Plastikë, raft për vezë
·· 4 rafte GlassLine
·· Ndriçim i brendshëm
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Pjesa e ftohjes
·· Plastikë, raft për vezë
·· 4 rafte GlassLine
·· Ndriçim i brendshëm
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë e vjaskuar
·· Mundësi për instalim nën pllakën dhe mundësi për
instalim për shkak të ventilimit frontal (shkarkimi i ajrit
të ndotur përmes vrimave në pllakën e punës) dhe
pllakës së epërme të lëvizshme
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë e vjaskuar
·· Mundësi për instalim nën pllakën dhe mundësi për
instalim për shkak të ventilimit frontal (shkarkimi i ajrit
të ndotur përmes vrimave në pllakën e punës) dhe
pllakës së epërme të lëvizshme
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02

Pjesa e ftohjes
·· Plastikë, raft për vezë
·· 2 rafte GlassLine
·· Ndriçim i brendshëm
·· 1 sirtar i madh për fruta dhe perime
Pjesa e ngrirjes 4
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 10 h
·· Kapaciteti i ngrirjes: 24 h: 2 kg
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë e vjaskuar
·· Mundësi për instalim nën pllakën dhe mundësi për
instalim për shkak të ventilimit frontal (shkarkimi i ajrit
të ndotur përmes vrimave në pllakën e punës) dhe
pllakës së epërme të lëvizshme
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02
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Frigorifer për ngrirje
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Pasqyra e frigoriferëve për ngrirje
Pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për NoFrost, SmartFrost ose
StopFrost, frigoriferët për ngrirje të Libher ofrojnë komoditet maksimal.
Si aparate vertikale, frigoriferë të vegjël për ngrirje ose frigoriferë
horizontalë - Libher e ofron aparatin e vërtetë për çdo nevojë: Përzgjidhni
nga dimensionet dhe pajisjet e ndryshme.

Për freski të sigurt afatgjate, teknologjia NoFrost ofron ftohje me cilësi
profesionale. Prodhimet ngrijnë me ajër të ftohtë i cili qarkullon dhe lagështia e
ajrit nxirret jashtë. Në atë mënyrë, hapësira për ngrirje nuk ngrin asnjëherë. Nuk
ka nevojë më për shkrirje.

SmartFrost do të thotë komoditet më të madh. Aparati do të duhet të shkrihet
më rrallë, sepse në hapësirën e brendshme dhe te produktet e ngrirë krijohet
më pak akull. Përveç kësaj, muret e brendshme të lëmuara pastrohen lehtë.

Në frigoriferin horizontal për ngrirje krijohet më pak akull – me StopFrost.
Lagështia e ajrit largohet më shpejtë jashtë, prandaj aparati shkrihet më rrallë.
Falë StopFrost, gjatë mbylljes nuk ulet presioni dhe frigoriferi për ngrirje mund
të hapet menjëherë pa përpjekje.
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Frigorifer për ngrirje

nga faqja 82

nga faqja 84

Frigoriferë të vegjël për ngrirje

nga faqja 86

Frigoriferë horizontalë për ngrirje

nga faqja 88
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Frigoriferë për ngrirje

Cilësi deri në hollësinë më të vogël

Për freski të sigurt afatgjate, aparatet me
NoFrost ofrojnë ftohje me cilësi profesionale.
Produktet ngrijnë me ajër të ftohtë i cili
qarkullon dhe lagështia e ajrit nxirret jashtë.
Në atë mënyrë, hapësira për ngrirje asnjëherë
nuk ngrin. Nuk ka nevojë për shkrirje.

Me teknologjinë SmartFrost, në shkallë të
madhe zvogëlohet krijimi i akullit në hapësirën
e brendshme dhe te produktet e ngrirë. Si
rrjedhojë, shumë rrallë nevojitet shkrirje dhe
pastrohen lehtë.

Ekrani 2,4- inç me ngjyrë me elektronikë me
sensorë, me rezolucion të lartë dhe kontrast të
madh është pas derës dhe ofron mundësi për
rregullim individual.
Me aparatin SmartDeviceBox mundësohet
menaxhim me aparatin dhe shfrytëzim të
shërbimeve plotësuese përmes kompjuterit
dhe përmes aparatit të fundit të lëvizshëm.

Përmes diodave LED të fuqishme, afatgjate
dhe ekologjike mundësohet ndriçim i përsosur
i sirtarëve të tërhequr në frigoriferin për ngrirje.

Hollësitë e theksuara nga pajisja varen nga modeli, përshkrimi vlen për modelin përkatës.
80

Pasqyra e statusit te modelet e serisë BluPerformance integrohet në mënyrë perfekte dhe diskrete në derën
e aparatit dhe mund të shihet lehtë dhe shpejt madje edhe me derën e mbyllur. Drita e kaltër sinjalizon se
aparati punon jashtëzakonisht mirë. Gjatë lëshimit të statusit pasqyra vezullon me ngjyrë të kuqe dhe dëgjohet
një zë sinjalizues.

Sirtarët e frigoriferëve për ngrirje të serisë BluPerformance tërhiqen me përpjekje minimale mbi rrotat që
lëvizin lehtë dhe mund të nxirren në mënyrë optimale bile edhe kur janë plot me produkte. Për nxjerrje dhe
vënie të lehtë të produkteve dhe atë te aparatet më të lartë gjatë nxjerrjes sirtari i epërm lëshohet pak më
poshtë. Me pozitën dhe madhësinë e tij, sirtari i poshtëm është adekuat për vënie optimale të akullores,
erëzave dhe paketimeve të vogla.
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Frigoriferë për ngrirje

60

Frigoriferë novatorë për ngrirje me dimension
të ri në kursimin e rrymës: Aparatet e klasës
më të mirë energjetike A+++ janë për afro
48% më ekonomikë sesa vlera më e epërme
kufitare e klasës energjetike A+.

GNPes 4355
Premium

Klasa energjetike: K ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 168 / 0,458 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 268 l
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ muret anësore: inoks me SmartSteel / inoks me SmartSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 185 / 60 / 66,5 ¹

Menaxhimi
·· Ekran 2,4“ TFT pas derës me ngjyrë, elektronikë me sensor
·· Ekran digjital për temperaturë
·· SmartDeviceBox: si opsion plotësues
·· Automatik SuperFrost, rregulluar sipas sasisë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm për derën: me dritë dhe me zë
Pjesa e ngrirjes 4
·· 8 sirtarë, nga të cilat 7 që tërhiqen mbi rrota, VarioSpace
·· Forma për kube akulli
·· Ndriçim LED
·· Pasqyra e statusit
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 20 h
·· Kapaciteti i ngrirjes 24 h: 18 kg
·· 2 akumulatorë për temperatura të ulëta
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Të gjitha sirtaret dhe pllakat e qelqtë të
vendosura nën to mund të nxirren thjesht.
Në atë mënyrë formohet VarioSpace –
sistemi praktik për hapësirë plotësuese, bile
edhe për produkte të ngrirë më të mëdha.
Me mekanizmin për bllokim të nxjerrjes së
sirtarëve, sirtarët janë së siguruara në mënyrë
perfekte nga nxjerrja.

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni HardLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Doreza transportuese para dhe prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Menteshë e fshehur e derës me kufizues të hapjes
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 10, 21, 22, 23
Variantet e ngjyrave / materialeve:
GNP 4355 me ngjyrë të bardhë

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzim të kufizuesve të distancës nga muri. Me to thellësia e aparatit zmadhohet për afro 3.5 cm, ndërsa te aparatet e serisë BluPerformance – për afro 1,5 cm.
Aparati mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzim të kufizuesit të distancës, por do të konsumim pak më të lart të rymës.
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60
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GNP 3056

GN 3023

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 245 / 0,670 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 257 l
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ muret anësore: ngjyrë e bardhë/ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 184,1 / 60 / 63 ¹

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 312 / 0,854 kWh
Kapaciteti i plotë: 257 l
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ muret anësore: ngjyrë e bardhë/ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 184,1 / 60 / 63

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me sensor
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Automatik SuperFrost, rregulluar sipas sasisë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm për derën: me dritë dhe me zë

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me sensor
·· Ekran grafik për temperaturë
·· Automatik SuperFrost, rregulluar sipas kohës
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm për derën: me zë

Pjesa e ngrirjes 4
·· 8 sirtarë, VarioSpace
·· Ndriçim LED
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes 24 h: 20 kg
·· 2 akumulatorë për temperatura të ulëta
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· 8 sirtarë, VarioSpace
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes 24 h: 20 kg
·· 2 akumulatorë për temperatura të ulëta
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Premium

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezë lloze me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 10, 23

Comfort

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezë lloze me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 10
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G 4013

G 3513

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 286 / 0,783 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 399 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 194,7 / 69,7 / 75 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 264 / 0,722 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 350 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 175,1 / 69,7 / 75 ¹

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Pasqyra grafike e temperaturës
·· Automatiku SuperFrost, me rregullim të kohës
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Pasqyra grafike e temperaturës
·· Automatiku SuperFrost, me rregullim të kohës
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën

Pjesa e ngrirjes 4
·· 8 sirtarë, VarioSpace
·· Sirtarë për erëza dhe fruta me kokrra
·· Ndriçim në shtëpizën frontale
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 34 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për24 h: 26 kg
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· 7 sirtarë, VarioSpace
·· Ndriçim në shtëpizën frontale
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 34 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për24 h: 25 kg
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Comfort

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezë lloze me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09

Comfort

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezë lloze me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen sipas lartësisë,
rrota transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës..
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GP 2733

GP 2433

GP 2033

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 206 / 0,562 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 224 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
164,4 / 60 / 63,2 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 191 / 0,522 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 190 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
144,7 / 60 / 63,2 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 175 / 0,479 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 156 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
125 / 60 / 63,2 ¹

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Pasqyra grafike e temperaturës
·· Automatiku SuperFrost, me rregullim të kohës
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Pasqyra grafike e temperaturës
·· Automatiku SuperFrost, me rregullim të kohës
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Pasqyra grafike e temperaturës
·· Automatiku SuperFrost, me rregullim të kohës
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë

Pjesa e ngrirjes 4
·· 7 sirtarë, VarioSpace
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 28 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për24 h: 22 kg
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· 6 sirtarë, VarioSpace
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 26 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për24 h: 22 kg
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· 5 sirtarë, VarioSpace
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për24 h: 19 kg
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezë lloze me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë, rrota transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezë lloze me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë, rrota transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajni SwingLine
·· Dorezë lloze me mekanizëm për hapje
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Doreza transportuese prapa
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë, rrota transportuese prapa
·· Ngjitje variabël e derës

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 10

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 10

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 10

Comfort

Comfort

Comfort
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Frigoriferë të vegjël për ngrirje
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55

GPesf 1476

GP 1476

Gsl 1223

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 103 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: inoks / ngjyrë argjendi
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85,1 / 60,2 / 61 ¹

Klasa energjetike: n ¹
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Kapaciteti i plotë: 103 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë / ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Kapaciteti i plotë: 98 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë argjendi / ngjyrë argjendi
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85,1 / 55,3 / 62,4

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Automatik SuperFrost, të rregulluar sipas sasisë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Automatik SuperFrost, të rregulluar sipas sasisë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Automatik SuperFrost, të rregulluar sipas sasisë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë

Pjesa e ngrirjes 4
·· 4 sirtarë, VarioSpace
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
·· 2 akumulatorë për temperatura të ulëta
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· 4 sirtarë, VarioSpace
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 24 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
·· 2 akumulatorë për temperatura të ulëta
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 26 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Dorezë lloze prej çeliku të paoksidueshëm
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë ergonomike
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 13

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09

Premium

Premium

1 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzimin e kufizuesve në distancën prej murit. Me to, thellësia e pajisjes rritet për afër 3,5 cm.
Pajisja mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzimin e matësit të distancës, por do të ketë pak konsumim më të lartë të rrymës..
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Comfort

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Doreza lloze prej çeliku të paoksidueshëm
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09

55

55

55

G 1223

Gbe 1213

G 1213

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Kapaciteti i plotë: 98 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë të bardhë/ ngjyrë të bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85,1 / 55,3 / 62,4

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Kapaciteti i plotë: 98 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë: ngjyrë bezhë /ngjyrë bezhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85,1 / 55,3 / 62,4

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Kapaciteti i plotë: 98 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
85,1 / 55,3 / 62,4

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Automatik SuperFrost, të rregulluar sipas sasisë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Automatik SuperFrost, të rregulluar sipas sasisë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Automatik SuperFrost, të rregulluar sipas sasisë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 26 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 26 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Pjesa e ngrirjes 4
·· 3 sirtarë, VarioSpace
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 26 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 11 kg
·· Rafte prej qelqi të pathërrmueshëm

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë ergonomike
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë e vjaskuar
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë e vjaskuar
·· Mundësi për instalim për shkak të ventilimit frontal
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen
sipas lartësisë
·· Ngjitje variabël e derës

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09

Comfort
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Frigoriferë horizontalë për ngrirje

Cilësi deri në detajin më të vogël

Sistemi SoftSystem, i cili është i integruar në menteshën e kapakut të frigoriferit horizontal për ngrirje bën që
dera të mbyllet butë dhe pa zhurmë. Bile dhe mbylljet e forta ose të menjëhershme bëhen te buta.

Mbështjellësi i jashtëm i kondensatorit për
krijimin e të ftohtit është i mbështjellë me
material shkumor nga të gjitha anët. Në atë
mënyrë, aparati punon qetë dhe me më
pak vibracione. Në shtëpizën nuk formohet
kondensim, ndërsa mbështjellësi i jashtëm
mund të pastrohet lehtë.

Frigoriferët horizontalë novatorë për ngrirje
me dimension të ri në kursimin e rrymës:
Aparatet e klasës më të mirë me efikasitet
energjetik A+++ janë për afro 48% më
ekonomikë sesa vlera e epërme kufitare e
klasës energjetike A+.

Hollësitë e theksuara të pajisjes varen nga modeli, përshkrimi vlen për modelin përkatës.
88

Sistemi inovativ StopFrost ofron dy avantazhe thelbësore: Bryma te haëpsira e ngrirjes dhe te produktet
e ngrira është reduktuar shumë, e cila bën që shkrirja të jetë më pak e nevojshme. Gjithashtu, me sistemin
StopFrost pasi ta keni hapur dhe mbyllur kapakun e ngrirësit, presioni nuk ulet dhe ngriresi hapet pa veshtiresi.

Ndriçimi i instaluar në kapakun e
frigoriferit horizontal për ngrirje mundëson
ndriçim optimal të produkteve të ngrirë që
të sigurohet fortësi maksimale afatgjate në
frigoriferët horizontalë për ngrirje, shtëpiza dhe
kapaku janë të përpunuara nga fleta e çelikut
me shtresë pluhuri. Kjo garanton shkallë më
të lartë të rezistencës dhe pengon korrozionin.

Që të sigurohet shikueshmëri e përsosur, funksionet
për manipulim dhe për kontrollë në mënyrë praktike
janë të instaluara në dorezën ergonomike të
frigoriferit horizontal për ngrirje.
Me automatikun SuperFrost, produket ushqimore
ngrihen, me ç’rast ruhen vitaminat e tyre. Pas
përfundimit të procesit të ngrirjes, automatiku
SuperFrost kyçet përsëri në regjimin normal të punës.
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Frigoriferë horizontalë për ngrirje

129

113

GTP 2756

GTP 2356

Klasa energjetike: K
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 127 / 0,347 kWh
Kapaciteti i plotë: 240 l
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 91,7 / 128,5 / 75,8

Klasa energjetike: K
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 117 / 0,318 kWh
Kapaciteti i plotë: 200 l
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 91,7 / 112,9 / 75,8

Menaxhimi
·· MagicEye në dorezën e frigoriferit horizontal për ngrirje, elektronika me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Automatik SuperFrost, të rregulluar sipas sasisë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën

Menaxhimi
·· MagicEye në dorezën e frigoriferit horizontal për ngrirje, elektronika me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Automatik SuperFrost, të rregulluar sipas sasisë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën

Pjesa e ngrirjes 4
·· Me vibracione minimale, pastrohet qetë dhe lehtë me kondensator me shtresë prej
materiali shkumor
·· Ndriçimi brendshëm
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 110 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 25 kg
·· Vrima për rrjedhje të ujit të shkrirë
·· Mur ndarës, i përbërë nga pllaka për ngrirje e cila nxirret – mund të përdoret edhe si
govatë për mbledhje të ujit
·· 3 shporta të ngjitura në seri, 7 mund të dorëzohen në mënyrë plotësuese

Pjesa e ngrirjes 4
·· Me vibracione minimale, pastrohet qetë dhe lehtë me kondensator me shtresë prej
materiali shkumor
·· Ndriçimi brendshëm
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 110 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 25 kg
·· Vrima për rrjedhje të ujit të shkrirë
·· Mur ndarës, i përbërë nga pllaka për ngrirje e cila nxirret – mund të përdoret edhe si
govatë për mbledhje të ujit
·· 3 shporta të ngjitura në seri, 7 mund të dorëzohen në mënyrë plotësuese

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë ergonomike e frigoriferit horizontal për ngrirje
·· Bravë

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë ergonomike e frigoriferit horizontal për ngrirje
·· Bravë

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 10, 24

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 10, 24

Premium

90

Premium

164

113

100

GT 6122

GT 3622

GT 3032

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 412 / 1,128 kWh
Kapaciteti i plotë: 572 l
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
91,7 / 164,4 / 80,7

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 290 / 0,793 kWh
Kapaciteti i plotë: 333 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
91,7 / 112,9 / 75,8

Klasa energjetike: n
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 209 / 0,570 kWh
Kapaciteti i plotë: 284 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: ngjyrë e bardhë/ ngjyrë e bardhë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ):
91,7 / 99,5 / 75,8

Menaxhimi
·· MagicEye në dorezën e frigoriferit horizontal për
ngrirje, elektronika me susta
·· Automatiku SuperFrost, me rregullim të kohës
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë

Menaxhimi
·· MagicEye në dorezën e frigoriferit horizontal për
ngrirje, elektronika me susta
·· Automatiku SuperFrost, me rregullim të kohës
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë

Menaxhimi
·· MagicEye në dorezën e frigoriferit horizontal për
ngrirje, elektronika me susta
·· Automatiku SuperFrost, me rregullim të kohës
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë

Pjesa e ngrirjes 4
·· Me vibracione minimale, pastrohet qetë dhe lehtë me
kondensator me shtresë prej materiali shkumor
·· Ndriçimi brendshëm
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 59 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 33 kg
·· Vrima për rrjedhje të ujit të shkrirë
·· Mur ndarës, i përbërë nga pllaka për ngrirje e cila
nxirret – mund të përdoret edhe si govatë për
mbledhje të ujit
·· 3 shporta të ngjitura në seri, 13 mund të dorëzohen në
mënyrë plotësuese

Pjesa e ngrirjes 4
·· Me vibracione minimale, pastrohet qetë dhe lehtë me
kondensator me shtresë prej materiali shkumor
·· Ndriçimi brendshëm
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 60 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 28 kg
·· Vrima për rrjedhje të ujit të shkrirë
·· Mur ndarës, i përbërë nga pllaka për ngrirje e cila
nxirret – mund të përdoret edhe si govatë për
mbledhje të ujit
·· 2 shporta të ngjitura në seri, 8 mund të dorëzohen në
mënyrë plotësuese

Pjesa e ngrirjes 4
·· Me vibracione minimale, pastrohet qetë dhe lehtë me
kondensator me shtresë prej materiali shkumor
·· Ndriçimi brendshëm
·· Koha e ruajtjes në rast parregullsie: 54 h
·· Kapaciteti i ngrirjes për 24 h: 27 kg
·· Vrima për rrjedhje të ujit të shkrirë
·· Mur ndarës, i përbërë nga pllaka për ngrirje e cila
nxirret – mund të përdoret edhe si govatë për
mbledhje të ujit
·· 2 shporta të ngjitura në seri, 5 mund të dorëzohen në
mënyrë plotësuese

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë ergonomike e frigoriferit horizontal për ngrirje

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë ergonomike e frigoriferit horizontal për ngrirje

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingDesign
·· Dorezë ergonomike e frigoriferit horizontal për ngrirje

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 10, 24, 25

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 10, 24, 25

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 08, 09, 10, 24, 25

Comfort

Comfort

Comfort
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WTes 5872

Më shumë mbajtëse për verë:
wein.liebherr.com

92

Mbajtëse vere

93

Pasqyra e mbajtëseve të verës

+5°C deri në +20°C
+5°C deri në +20°C

+5°C deri në +20°C

+5°C deri në +20°C

Seria Vinidor
Aparatet e serisë Vinidor disponojnë dy ose tre rafte për verë, të
cilat mund të rregullohen në mënyrë të pavarur nga +5ºС deri në
+20 ºС.
Kështu që, njëkohësisht mund të ruhen verërat e bardhë dhe të
kuqe në temperaturë ideale për konsumim. Gjithashtu edhe për
ruajtje më afatgjatë, këto aparate ofrojnë klimë optimale.

Kondicionerë për verë
Kondicionerët për verë ofrojnë kushte të ngjashme si bodrumet e
verës. Prandaj ato janë përzgjedhja ideale për ruajtje afatgjatë
ose për ruajtje të rezervave më të mëdha të verës në temperaturë
e cila është adekuate për konsumim.
Temperatura mund të rregullohet nga +5ºС deri në +20 ºС
dhe mbahet e barabartë dhe konstante në gjithë hapësirën e
brendshme.

+18°C

Frigoriferë për verë me rregullim të temperaturës

+5°C
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Falë niveleve të ndryshme të temperaturës, frigoriferët për verë
me rregullim të temperaturës janë adekuat për ruajtjen e verërave
të ndryshme: vera e kuqe, spanjole dhe ajo e bardha mund
njëkohësisht të ruhen në temperaturën e tyre ideale për konsumim.

Admiruesit e verës vendosin kërkesa të larta kur bëhet fjalë për ruajtje të
verërave të tyre të preferuara. Disa duan që në çdo kohë të kënaqen në çdo
gllënjkë vere. Disa të tjerë përqendrohen në mbledhje afatgjate të verës. Por,
shumica i duan të dyja. Libher ofron aparat optimal për verën, për te gjitha
shijet duke garantuar gjithmonë temperaturën e duhur për konsum.

Vinidor – nga faqja 98

GrandCru – nga faqja 100

Vinothek – nga faqja 104
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Aparate për verë

Cilësi deri në hollësinë më të vogël

Elektronika novatore me sensorë me ekran LED siguron mbajtje të vazhdueshme të temperaturave të
zgjedhur në raftet e veçanta për verë. Ekrani dixhital për temperaturë informon saktë shkallën për vlerat
e rregulluara të temperaturës. Vetëm me prekje të lehtë të panelit me sensor të gjitha funksionet mund të
rregullohen lehtë dhe me shumë komoditet.

Secili raft për verë është i pajisur me ndricim
LED që mund të rregullohet dhe të kyçet
në regjimin e përhershëm dhe i cili siguron
ndriçim të këndshëm dhe të barabartë në
hapësirën e brendshme. Me zhvillimin e nivelit
krejtësisht të ulët të nxehtësisë së LED-diadave,
vera mund të prezantohet dhe të ndriçohet një
kohë më të gjatë.

Dera e lyer izoluese e qelqtë, përveç
mbrojtjes së sigurt UV siguron edhe pamje
më të mirë të verës. Doreza elegante prej
alumini me mekanizëm për hapje siguron
hapje të derës me përdorim më të vogël të
mundshëm të forcës.

Hollësitë e theksuara të pajisjes varen nga modeli, përshkrimi vlen për modelin përkatës.
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Grilat e qëndrueshme prej druri që tërhiqen mbi shina teleskopikë ofrojnë shikueshmëri dhe qasje të
thjeshtë. Raftet e përpunuara me dorë prej druri me pamje natyrale janë zgjidhje optimale për ruajtje të sigurt
të shisheve të llojit “Bordo”. Për shfrytëzim optimal të hapësirës së brendshme shishet mund të ruhen të shtrirë
njëra pranë tjetrës.
Klips sistemi fleksibil për vendosje të etiketave mundëson shikim dhe shikueshmëri të shpejtë të rezervave
tuaj të verës.

Rafti për prezantim veçanërisht është
adekuat për prezantim të verërave të
përzgjedhura ose për rregullimin e
temperaturës së shisheve të çelura. Me
raftin fleksibil mund të vendosen drejt deri
në gjashtë shishe verë. Pas tyre përkatësisht
pranë tyre mund të ruhen verëra në pozitë të
shtrirë.

Sistemi për mbyllje pa zhurmë e derës
SoftSystem bën që lëvizja gjatë mbylljes
së derës të bëhet pa zhurmë. Në atë
mënyrë, mundësohet mbyllje e butë dhe
pengohen vibrimet. Njëkohësisht, dera mbyllet
automatikisht kur hapet në një kënd prej afro
45º ose më pak.
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Seria Vinidor

70

70

WTes 5872

WTes 5972

Klasa energjetike: A ²
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 180 / 0,493 kWh ²
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 178 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 578 / 496 l
Niveli i zhurmës: 37 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: derë prej qelqi izolues me kornizë prej inoksi /inoksi
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 192 / 70 / 74,2 ²

Klasa energjetike: A ²
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 211 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 593 / 516 l
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: derë prej qelqi izolues me kornizë prej inoksi/ inoks
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 192 / 70 / 74,2 ²

Menaxhimi
·· Ekran LCD pas derës, elektronikë me sensor
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Menaxhimi
·· Ekran LCD pas derës, elektronikë me sensor
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Seksioni për verë
·· 3 zona të temperaturës, rregullohen ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· 3 qarqe për rregullimin e ftohjes
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Kyçje e përhershme, ndriçim LED me rregullim
·· Rafte prej dru lisi
·· 13 rafte, nga të cilat 10 që tërhiqen mbi shina teleskopikë nga të cilat 1 raft
prezantues

Seksioni për verë
·· 2 zona të temperaturës, rregullohen ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· 2 qarqe për rregullimin e ftohjes
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Kyçje e përhershme, ndriçim LED me rregullim
·· Rafte prej dru lisi
·· 10 rafte, nga të cilat 8 që tërhiqen mbi shina teleskopikë nga të cilat 1 raft prezantues

Vinidor

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për hapje
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Menteshë e fshehtë e derës me kufizues të hapjes
·· Bravë
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 13, 15, 17

Vinidor

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për hapje
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Menteshë e fshehtë e derës me kufizues të hapjes
·· Bravë
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 13, 15, 17

1 Ky aparat është i dedikuar veçanërisht për ruajtje të verës. Kapaciteti maksimal shishe lloji “Bordo” (0,75l) bazuar në standarden NF H 35 - 124 (lartësia: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
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WTpes 5972

WTes 1672

Klasa energjetike: A ²
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 155 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 593 / 516 l
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: derë prej qelqi izolues me kornizë prej inoksi/ inoksi
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 192 / 70 / 74,2 ²

Klasa energjetike: A
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 137 / 0,375 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 34 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 123 / 95 l
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: derë prej qelqi izolues me kornizë prej inoksi/ inoksi
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 82,2 / 60 / 57,5

Menaxhimi
·· Ekran LCD pas derës, elektronikë me sensor
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Menaxhimi
·· Ekran LCD pas derës, elektronikë me sensor
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Seksioni për verë
·· 2 zona të temperaturës, rregullohen ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· 2 qarqe për rregullimin e ftohjes
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Kyçje e përhershme, ndriçim LED me rregullim
·· Rafte prej dru lisi
·· 6 rafte, nga të cilat 5 që tërhiqen mbi shina teleskopikë nga të cilat 2 shporta me
tërheqje

Seksioni për verë
·· 2 zona të temperaturës, rregullohen ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· 2 qarqe për rregullimin e ftohjes
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Kyçje e përhershme, ndriçim LED me rregullim
·· Rafte prej dru lisi
·· 5 rafte, nga të cilat 3 që tërhiqen mbi shina teleskopikë

Vinidor

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Doreza lloze prej inoksi
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Bravë
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 13, 15

Vinidor

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Doreza lloze prej inoksi
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Bravë
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 13, 15

2 K onsumimi i theksuar i rrymës arrihet me shfrytëzim të kufizuesve të distancës nga muri. Me to thellësia e aparatit zmadhohet për afro 3,5 cm.
Aparati mund të funksionojë plotësisht pa shfrytëzim të kufizuesit të distancës, por do të ketë konsumim pak më të lartë të rrymës.
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WKt 6451

WKt 5552

Klasa energjetike: n
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 118 / 0,323 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 312 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 666 / 625 l
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: derë e plotë, ngjyrë terra/ ngjyrë terra
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 193 / 74,7 / 75,9

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 140 / 0,382 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 253 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 573 / 525 l
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: derë prej qelqi izolues, kornizë me ngjyrë terra / ngjyrë terra
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 192 / 70 / 74,2

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· LED Ndriqim i brendshëm
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte prej druri të lisit
·· 7 rafte

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Ndriçim LED, cili kyçet vazhdimisht
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte prej druri të lisit
·· 7 rafte

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn SwingLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për hapje
·· Ngjitje variabël e derës
·· Bravë

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për hapje
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Bravë

GrandCru

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 15, 16

GrandCru

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 14, 15, 16, 17

1 Ky aparat është i dedikuar veçanërisht për ruajtje të verës. Kapaciteti maksimal shishe lloji „Bordo” (0,75l) bazohet në standardin NF H 35 - 124 (lartësia: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
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WKt 5551

WKt 4552

Klasa energjetike: n
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 111 / 0,302 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 253 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 547 / 499 l
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: derë e plotë, ngjyrë terra/ ngjyrë terra
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 192 / 70 / 74,2

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 133 / 0,364 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 201 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 478 / 435 l
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: derë prej qelqi izolues, kornizë me ngjyrë terra / ngjyrë terra
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 165 / 70 / 74,2

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· LED Ndriçim i brendshëm
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte prej druri të lisit
·· 7 rafte

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Ndriçim LED, cili kyçet vazhdimisht
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte prej druri të lisit
·· 6 rafte

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për hapje
·· Ngjitje variabël e derës
·· Bravë

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për hapje
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Bravë

GrandCru

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 14, 15, 16, 17

GrandCru

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 14, 15, 16, 17
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Cilësi deri në detajin më të vogël
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Menaxhimi elektronik preciz është i pajisur
me Ekran dixhital për temperaturë dhe
informon për vlerat e rregulluara. Alarmi me
dritë dhe me zë për derën dhe temperaturën
informon për parregullsi, për shembull për
derën e lënë të hapur. Mbrojtja nga aksesi i
fëmijëve mbron nga ndryshimi i padëshiruar i
vlerave të tabelës kontrolluese.

Ndriqimi LED është instaluar në rrafshin
e njëjtë me shtëpizën dhe te aparatet me
derë qelqi mund të kyçet vazhdimisht.
Sepse ndriçimi LED emeton nxehtësi tërësisht
minimale, verërat mund të ndriçohen një
periudhë më të gjatë kohore.

Brava e instaluar në rrafshin e njëjtë me derën
mbron nga aksesi i padëshiruar në verën.

Raftet e qëndrueshme të përpunuara me dorë
prej druri natyral janë të dedikuara për
ruajtje optimale dhe të sigurt të shisheve të
llojit “Bordo”. Për shfrytëzim optimal të
hapësirës së brendshme shishet mund të
shfrytëzohen të shtrirë njëra pranë tjetrës. Si
pajisje shtesë mund të blihen rafte plotësuese
prej druri.

70

70

WKt 4551

WKes 4552

Klasa energjetike: n
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 106 / 0,288 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 201 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 456 / 413 l
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: derë e plotë, ngjyra terra / ngjyra terra
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 165 / 70 / 74,2

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 133 / 0,364 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 201 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 478 / 435 l
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: derë prej qelqi izolues me kornizë prej inoksi/ inoks
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 165 / 70 / 74,2

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Menaxhimi
·· MagicEye pas derës, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· LED Ndriçim i brendshëm
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte prej druri të lisit
·· 6 rafte

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· LED Ndriçim i brendshëm
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte prej druri të lisit
·· 6 rafte

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për hapje
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Bravë

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Dorezë alumini me mekanizëm për hapje
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës
·· Bravë

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 14, 15, 16, 17

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 13, 14, 15, 16, 17

GrandCru

GrandCru

1 K y aparat është i dedikuar veçanërisht për ruajtje të verës. Kapaciteti maksimal shishe lloji „Bordo” (0,75l) bazohet në standardin NF H 35 - 124 (lartësia: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
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60

WKb 4212

WKr 4211

Klasa energjetike: A
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 168 / 0,458 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 200 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 427 / 395 l
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: dera prej qelqi izolues, kornizë e zezë / e zezë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 165 / 60 / 73,9

Klasa energjetike: n
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 103 / 0,282 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 200 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 409 / 377 l
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: derë e plotë, ngjyrë bordo /e zezë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 165 / 60 / 73,9

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Ndriçim i brendshëm, i cili kyçet vazhdimisht
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte prej druri të lisit
·· 6 rafte

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte prej druri të lisit
·· 6 rafte

Vinothek

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Çmim ergonomik, dorezë lloze
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës

Vinothek

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Çmim ergonomik, dorezë lloze
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 14, 15

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 14, 15

1 Ky aparat është dedikuara veçanërisht për ruajtje të verës. Kapaciteti maksimal shishe lloji „Bordo” (0,75l) bazohet në standardin NF H 35 - 124 (lartësia: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
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WKr 3211

Klasa energjetike: A
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 161 / 0,441 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 164 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 336 / 309 l
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: derë e plotë, kornizë e zezë /e zezë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 135 / 60 / 73,9

Klasa energjetike: n
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 99 / 0,269 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 164 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 322 / 295 l
Niveli i zhurmës: 39 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: derë e plotë, ngjyrë bordo/ e zezë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 135 / 60 / 73,9

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Ndriçim i brendshëm, i cili kyçet vazhdimisht
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte prej druri të lisit
·· 4 rafte

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte prej druri të lisit
·· 4 rafte

Vinothek

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Çmim ergonomik, dorezë lloze
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës

Vinothek

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Çmim ergonomik, dorezë lloze
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 14, 15

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 14, 15
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Kondicionerë për verë Vinothek

60

60

WKb 1812

WKr 1811

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 113 / 0,307 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 66 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 145 / 134 l
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: derë prej qelqi izolues, kornizë e zezë /e zezë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 89 / 60 / 61,3

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 113 / 0,308 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 66 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 145 / 128 l
Niveli i zhurmës: 38 dB(A)
Klasa klimatike: SN-T
Dera/ mure anësore: derë e plotë, ngjyrë bordo / e zezë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 89 / 60 / 61,3

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Ndriçim i brendshëm, i cili kyçet vazhdimisht
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte të zinkuar në formë grili
·· 3 rafte

Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte të zinkuar në formë grili
·· 3 rafte

Vinothek

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Çmim ergonomik, dorezë lloze
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës

Vinothek

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Çmim ergonomik, dorezë lloze
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 15, 18

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 15, 18

1 Ky aparat është i dedikuar veçanërisht për ruajtje të verës. Kapaciteti maksimal shishe lloji „Bordo” (0,75l) bazohet në standardin NF H 35 - 124 (lartësia: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
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Frigoriferë me multitemperatura për verë Vinothek

60

60

WTb 4212

WTr 4211

Klasa energjetike: A
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 168 / 0,460 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 200 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 427 / 395 l
Niveli i zhurmës: 41 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: derë prej qelqi izolues, kornizë e zezë /e zezë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 165 / 60 / 73,9

Klasa energjetike: A
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 167 / 0,457 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 200 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 409 / 377 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: derë e plotë, ngjyrë Bordo / e zezë
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 165 / 60 / 73,9

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Menaxhimi
·· MagicEye në shtëpizë frontale, elektronikë me susta
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve

Seksioni për verë
·· 6 zona të temperaturës, rregullohen ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Ndriçim i brendshëm, i cili kyçet vazhdimisht
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte të zinkuar në formë grili
·· 6 rafte

Seksioni për verë
·· 6 zona të temperaturës, rregullohen ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Të rregulluara sipas lartësisë, rafte të zinkuar në formë grili
·· 6 rafte

Vinothek

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Çmim ergonomik, dorezë lloze
·· Ngjitje variabël e derës
·· Mbyllje variabël e derës

Vinothek

Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Çmim ergonomik, dorezë lloze
·· Ngjitje variabël e derës
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 14, 15, 20

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 14, 15, 20
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43

Për prezantimin optimal të verërave tuaj me
cilësi të lartë modeli WKes 653 është pajisur
me ndriçim LED i cili kyçet dhe rregullohet.
Meqë LED diodat lëshojnë nxehtësi shumë të
vogël dhe nuk kane rreze UV, vera mund të
ndriçohet një periudhë më të gjatë kohore, pa
pasur ndikim negativ mbi to.

WKes 653
GrandCru

Klasa energjetike: n
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 75 / 0,205 kWh
Numri maksimal i shisheve lloji „Bordo“ 0,75 l: 12 ¹
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 56 / 38 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: SN
Dera/ mure anësore: derë prej qelqi izolues me kornizë prej inoksi dhe
SmartSteel / inoks me SmartStee
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 61,2 / 42,5 / 47,8
Menaxhimi
·· Ekran LCD pas derës, elektronikë me sensor
·· Ekran digjital për temperaturë
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën
·· Mbrojtje nga aksesi i fëmijëve
Seksioni për verë
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+5°C deri në +20°C
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Ndriçim LED që kyçet, rregullohet
·· Rafte prej dru lisi
·· 3 rafte

Sirtari praktik për pajisjen shërben për
ruajtje të shtojcave për verë ose kënaqësive
të vogla si çokollata dhe bonbona prej
çokollate, të cilat gjithashtu mund të servohen
të përgatitura mirë për ta përfunduar plotësisht
kënaqjen në konsumimin e verës.
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Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Ngjitja e derës: në anën e djathtë e pandryshueshme
·· Mbyllje variabël e derës
·· Sirtar për shtojca
·· Mund të montohet në mur
·· Bravë
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 15, 19

43

43

ZKes 453

CMes 502

Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 162 / 0,443 kWh
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 43 / 39 l
Niveli i zhurmës: 40 dB(A)
Klasa klimatike: N
Dera/ mure anësore: prej qelqi izolues me kornizë prej inoksi dhe SmartSteel / inoks
me SmartSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 61,2 / 42,5 / 47,8

Klasa energjetike: m
Konsumimi i rrymës në vit / 24 h: 107 / 0,293 kWh
Kapaciteti i dobishëm/bruto: 45 / 42 l
Niveli i zhurmës: 35 dB(A)
Klasa klimatike: SN-ST
Dera/ mure anësore: prej qelqi izolues me kornizë prej inoksi dhe SmartSteel /me
inoks SmartSteel
Dimensionet e jashtme në cm (L / GJ / GJ): 61,2 / 42,5 / 45

Menaxhimi
·· Ekran LCD pas derës, elektronikë me sensor
·· Paraqitje digjitale e temperaturës dhe lagështisë së ajrit
·· Sinjal në rast parregullsie: me dritë dhe me zë
·· Alarm me zë për derën

Menaxhimi
·· Menaxhim melanik, jashtë, sustë rrotullues

Humidor

Humidor
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+16°C deri në +20°C
·· Lagështia e ajrit, rregullohet ndërmjet 68% deri në 75%
·· Ftohje dinamike, qarkullimi i ajrit të freskët përmes filtrit me qymyr aktiv FreshAir
·· Rregullimi i lagështisë së ajrit përmes ventilimit
·· Ndriçim LED që kyçet, rregullohet
·· Rafte prej dru lisi
·· 2 rafte
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Ngjitja e derës: në anën e djathtë e pandryshueshme
·· 2 sirtarë prezantues
·· Mund të montohet në mur
·· Bravë

Pjesa e ftohjes
·· 1 zonë e temperaturës, rregullohet ndërmjet+2°C deri në +10°C
·· Ndriçim LED që kyçet, rregullohet
·· Rafte të zinkuar në formë grili
·· 3 rafte
Përparësitë e pajisjes
·· Dizajn HardLine
·· Këmbëza të përparme mbështetëse që rregullohen sipas lartësisë
·· Ngjitja e derës: në anën e djathtë e pandryshueshme
·· Mund të montohet në mur
·· Bravë
Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 01, 02

Pajisja plotësuese (prej faqes 110)
·· 06, 19
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01

Kuti për vaj

Falë mundësisë për shfrytëzim me një dorë kutia e bukur për vaj mund të transportohet thjesht e kapur për kapaku dhe
të hapet lehtë. Falë proporcioneve të menduara mirë në të mund të vendoset vaj me madhësi të ndryshme. Ajo nuk
mund të thyhet, mund të lahet në makinë për larje enë dhe përshtatet për të gjitha raftet e Libher.

Për të gjitha frigoriferët e kombinuar vertikal –frigorifer për ngrirje dhe frigoriferë

02

7420 306

Raft i përdorshëm variabël për vezë

Rafti i përdorshëm variabël për vezë mund të nxiret dhe të rregullohet sipas sasisë. Për shembull në të mund që çdo
kohë të ruhen në mënyrë të sigurt deri në 20 vezë të pulës ose nëse kthehet deri në 28 vezë të thëllëzës. Përveç
kësaj, ajo jep mundësi për ruajtje të vezëve me majën e mprehtë poshtë, që të zgjatet afati i tyre.

Për të gjithë frigoriferët e kombinuar vertikalë –frigoriferë për ngrirje dhe frigoriferë

03

7420 316

Sirtari VarioSafe

Sirtari VarioSafe ofron shikueshmëri dhe krijon rend. Vend optimal për produkte ushqimore dhe paketime. Për vendosje
të produkteve më të larta është e disponueshme lartësia e dytë për vendosje. Sirtari VarioSafe mund të vendoset në
më shumë pozicione në shtyllat e dyanshme për mbajtje në pjesën për ftohje.

Aparate BluPerformance me BioCool, Frigoriferë BluPerformance me BioFresh

9881 126

Frigoriferë të kombinuar për ngrirje dhe frigoriferë BluPerformance me BioFresh

9881 124

04

Raft për shishe

Për vendosje të pijeve, rafti për shishe ofron zgjidhje praktike dhe të mirë.
60 cm: Aparatet BluPerformance со BioCool;
Aparate K dhe KB BluPerformance; SBS 86

9881 132

60 cm: Frigoriferë për ngrirje-frigoriferë të
kombinuar BluPerformance me BioFresh

9881 130

CTP(ag, fr, sl, wb) 2921, 2521, 2121;
CU(ag, ef, fr, sl, wb) 3311, 2811; K(sl) 2814

9881 800

CU(be, ef) 40, 35; CN(be, bs, ef, sl) 40, 35;
C(be, ef) 40; CTP(esf) 33

9881 074

9881 150

75 сm: CBN(esf)

7112 325

C(bs, ef) 3825, 3425

9881 026

CT(P)(esf) 3316; K(P)(sl, esf) 3130, 4220

7112 826

CTN(esf) 32

7112 828

SBS(bs, ef, es, esf) 7353, 7343, 7263, 7253, 7212 7112 448

70 cm: Frigoriferë për ngrirje-frigoriferë të
kombinuar BluPerformance me BioFresh;
Frigoriferë për ngrirje-frigoriferë të kombinuar
BluPerformance me BioCool
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Gjatë porosisë së shtojcave ndaj numrit të artikullit detyrimisht shënohet modeli/numri i servisit të aparatit

05

Sistemi fleksibil FlexSystem

Sistemi fleksibil FlexSystem për sirtarin BioFresh dhe BioCool ndihmon për ruajtje dhe klasifikim fleksibil të produkteve
ushqimore. Ai mundëson klasifikim, p.sh., të pemëve, perimeve ose sipas afatit. Të gjitha pjesët e sistemit të
qëndrueshëm fleksibil FlexSystem janë të lehta për pastrim dhe adekuat për larje në makinën e larjes së enëve.

60 сm: Modelet BluPerformance me BioFresh dhe BioCool (pa BP 2850)

9881 128

70 сm: Modelet BluPerformance me BioFresh dhe BioCool

7423 132

06

Filtër me qymyr aktiv FreshAir

Filtri i instaluar me qymyr aktiv FreshAir e pastron ajrin që qarkullon dhe i filtron shpejt erërat e pakëndshme. Ai
zëvendësohet lehtë dhe garanton cilësi optimale të ajrit. Rekomandohet të ndryshohet njëherë në vit, ndërsa te modelet
e serisë BluPerformance, funksioni për përkujtim tregon se kur duhet të zëvendësohet filtri.

Frigoriferë dhe frigoriferë të kombinuar për ngrirje BluPerformance (2 aksesorë në një paketim)

9881 116

WTes 1672 (2 aksesorë në një paketim)

9881 289

WKes 653; ZKes 453 (2 aksesorë në një paketim)

9881 287

Të gjitha aparatet tjera për verë (2 aksesorë në një paketim)

9881 291

07

Filter për ujë

Filter rezervë për ujë për filtrin e instaluar për ujë për cilësi të përsosur të ujit te aparatet me gjenerator të akullit
(IceMaker). Menaxhimi elektronik tregon se kur duhet të zëvendësohet filtri për ujë. Rekomandohet të zëvendësohet
në çdo gjashtë muaj.

CBNes 6256

08

9881 227

Forma për kube akulli me kapak

Forma e madhe për akull me kapak mund të mbushet me ujë falë hapjes së lehtë për mbushje. Kapaku i fortë mundëson
transportim dhe vendosje të sigurt dhe të thatë të formës.

Për të gjitha modelet me dhomën me 4 yjë për ngrirje dhe pjesën me 4 yje për ngrirje

7420 322
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09

Akumulator për ftohje

Me akumulatorin për ftohje, në rast të ndërprerjes eventuale të energjisë elektrike, do të mund të ruhet cilësia e
ftohjes në frigoriferët për ngrirje dhe në pjesën për ngrirje te frigoriferët për ngrirje dhe frigoriferëit e kombinuar. Në
atë mënyrë, akumulatori për ftohje paraqet rezervë plotësuese të ftohjes dhe i ruan produktet.

Për të gjitha Frigoriferë për ngrirje-frigoriferë të kombinuar, frigorifer për ngrirje dhe SBS

9881 036

Frigorifer horizontal për ngrirje

9881 259

10

Tabela e ngrirjes

Në tabelën praktike të ngrirjes mund të ngrihen në mënyrë të veçantë pemët, pemët me kokrra, barnat dhe bimët
barishtore. Ajo e pengon ngjitjen gjatë ngrirjes, e ruaj formën dhe e lehtëson paketimin e mëvonshëm dhe ndarjen në
porcione.
70 сm: BluPerformance-kombinuar

7426 078

SBS 73, 72, 71; CN(P)(be, bs, ef, sl) 40, 35;
GN(P) 3056, 3023

Frigoriferë për ngrirje-frigoriferë të kombinuar
dhe frigoriferë për ngrirje BluPerformance

7422 828

7426 080

GTP 2756, 2356

7431 419

GT 6122

7431 387

GT 3622, 3032

7431 389

C(be, ef, bs) 4025, 3825, 3425; CU(be, ef) 4015,
3515; GP 2733, 2433, 2033

11

7426 356

3 m zorrë e gjatë për gjenerator për akull (IceMaker)

3 metra zorrë e gjatë për aparatet për lidhje me rrjetin e ujësjellësit 3/4".

Për të gjitha modelet për lidhje me rrjetin e ujësjellësit

12

6030 785

Kufizues të hapjes së derës

Këndi i rregulluar i fabrikuar për hapjen e derës mund të zvogëlohet nga 115° në 90°. Kjo e mbron derën e aparatit
dhe/ose pjesën e përparme të mobiljes gjatë pozicionimit në nishën ose drejtpërdrejt në mur.

Frigoriferë për ngrirje-frigoriferë të kombinuar dhe frigoriferë BluPerformance со SoftSystem

13

9096 414

Preparat për mirëmbajtje të çelikut të paoksidueshëm

Për mirëmbajtje të sipërfaqeve prej çeliku të paoksidueshëm (të mos shfrytëzohet për SmartSteel) pas pastrimit.

250 ml
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8409 030

Gjatë porosisë së shtojcave ndaj numrit të artikullit detyrimisht shënohet modeli/numri i servisit të aparatit

14

Rafti i drurit

Grili i përpunuar me dorë prej druri natyral është optimal për deponim të sigurt të shisheve lloji „Bordo“. Nëse shishet
janë vendosur në drejtime të kundërta, mund të shfrytëzohet kapaciteti i plotë.

WKt 5552, WKt 5551, WKt 4552, WKt 4551; WKes 4552

9881 261

WKr 4211, WKr 3211; WKb 4212, WKb 3212; WTb 4212; WTr 4211

9881 263

15

Klips-sistem për vendosje të etiketave

Klips-sistemi fleksibil për mbishkrime, siguron shikim të shpejt dhe të mesëm mbi rezervat e verës. Me kartona që
mund të shkruhen përsëri, për ndryshim të lehtë të mbishkrimeve.

Për rafte në formë grili WKb/r 18 (2 pjesë)

9086 723

Për rafte prej druri (5 pjesë)

9094 559

16

Mbajtës për shishe

Falë mbajtësit praktik për shishe mund të ruhen ende shishe.

WKt 6451, WKt 5552, WKt 5551, WKt 4552, WKt 4551; WKes 4552

17

7436 193

Rafti i prezantimit

Prezantimi i verërave të zgjedhura dhe akomodimin e shisheve tashmë të hapura.

WTes 5972, WTes 5872

7112 043

WKt 5552, WKt 5551, WKt 4552, WKt 4551; WKes 4552

7113 619

18

Rafte të zinkuar në formë grili

Rafte në formë grili për nevoja plotësuese.

WKb 1812; WKr 1811

7112 035
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19

Mbulesë për anën poshtme të aparateve për montim në mur

E mbulon anën plotësuese dhe mundëson montim atraktiv në mur, pa u dukur ana e poshtme e aparateve kompakte.

WKes 653; ZKes 453

20

9590 519

Gur vullkani

Te frigoriferët për verë Vinothek me rregullim të temperaturës, sipas nevojës mund të zmadhohet lagështia e ajrit me
përdorimin e gurit të vullkanit.

WTb 4212; WTr 4211

21

9591 517

Aparat SmartDeviceBox

Aparati SmartDeviceBox mundëson lidhje në rrjet të aparateve me SmartDevice për menaxhim të lehtë dhe të sigurt
nga aparatet e fundit mobile. Me hyrje në të tre botat tematike: SmartHomePlus, SafetyPlus dhe ServicePlus Libher
ofron siguri më të madhe, mundësi për shfrytëzim dhe komoditet. Më shumë informata mund të merni në adresën:
www.smartdevice.liebherr.com.

Modele BluPerformance, si dhe C(bs, be, ef) 4025, 3825, 3425; CN(be, bs, ef, sl) 4005, 4015, 3535, 3505;
CTN(ef) 5215; CU(be, ef) 4015, 3515

22

6125 088

Kabllo 3 metërsh me lidhje për aparatet

Nëse gjatësia standarde prej 2,10 metra nuk mjafton, kablloja me lidhje prej 3 metra mundëson fleksibilitet më të
madh gjatë vendosjes së aparateve. Kablloja me lidhjen mund thjesht dhe pa përdorur forcë të madhe të mënjanohet
nga aparati.

Modele BluPerformance

23

6009 158

Pllaka Vario për kursim të energjisë

Nëse për ruajtjen e rezervave nuk nevojitet gjithë hapësira e brendshme, me pllakën Vario për kursimin e energjisë,
mund të shkyçen raftet e pashfrytëzuara te frigoriferët për ngrirje me NoFrost. Në atë mënyrë, konsumimi i energjisë
mund të zvogëlohet bile edhe për 50%.

SBS(bs, es, esf) 8673, 8663, 7263, 7253, 7212; GN(P) 3056, 3023

9881 803

GNP(es) 4355

9881 805
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Gjatë porosisë së shtojcave ndaj numrit të artikullit detyrimisht shënohet modeli/numri i servisit të aparatit

24

Shportë plotësuese te frigoriferët horizontalë për ngrirje

Plotësimi fleksibil me shportë plotësuese e lehtëson klasifikimin e produkteve të ngrirë me madhësi më të vogël dhe
mundëson qasje të shpejtë në produktet e ngrirë.

GTP 2356

7112 317

GTP 2756

7112 251

GT 3032, 3622

7112 725

GT 6122

7112 727

25

Set plotësues me Bravë

Te frigoriferët horizontalë për ngrirje dhe aparatet për verë Vinothek, Brava mund të montohet thjesht në shtëpizën dhe
me atë e pengon qasjen e padëshiruar. Frigoriferët e mëvetësishëm për verë Vinidor dhe GrandCru në seri janë pajisur
me Bravë e cila është e montuar anash në derën.

Aparate për verë të serisë Vinothek

9094 443

Frigoriferë horizontalë për ngrirje të serisë GT

9590 835
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Komplet për rregullimin e lartësisë së aparateve Side-by-Side

Me këtë të dorëzuar si shtojcë komplet për rregullimin e bazamentit të aparateve Side-by-Side mund të rregullohet në
mënyrë individuale lartësia e aparateve SBS deri në 4.7 cm. Falë kësaj aparatet mund të rregullohen në mënyrë ideale
në sipërfaqe të rrafshëta.

Modelet BluPerformance Side-by-Side SmartSteel

9900 004

Modelet BluPerformance Side-by-Side BlackSteel

9900 000

Komplet shtojca – kënde për përforcim
WTes 1672

9901 651
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Programi ynë i katalogjeve

Komunikimi i mençur në të gjitha rrjetet

Kërkoni te partneri ynë Libher nga tregtia e specializuar,
katalogjet tona kryesore për pajisjet e pavarura dhe
pajisjet për instalim, si dhe katalogjet e specializuara për
programet e pajisjeve me BioFresh, qendrat e freskisë,
pajisjet për verë dhe pajisjet kompakte. Të gjitha
katalogjet mund të shkarkohen nga interneti në këtë
adresë home.liebherr.com.
Freestanding

Built-in

appliances

appliances

BioFresh App
Informatat e dobishme për konservim
perfekt të vitaminave dhe mineraleve të
produkteve ushqimore.

WineGuide App
Kontrolli i shpejtë në verën „Bordo“,
prodhuesit e tyre dhe ruajtja me rregull.

BioFresh
Special

Kitchen Photo Designer App
Planifikojeni hapësirën tuaj të kuzhinës: bëni
fotografi të kuzhinës, zgjidheni modelin e
dëshiruar të Libherit dhe vetëm me lëvizjen
e gishtave zhvendoseni në fotografi.
Design & Lifestyle
Special

FrischeCenter
Special

Wein
Special

Garancia PLUS
Ne ju ofrojmë garanci 3 vjecare për besueshmërinë dhe
sigurinë funksionale. Me Garancine Plus ju ofrojmë
mundesinë për zgjatje të garancisë deri në 10 vjet.

IceCrusher App
Vetëm me një prekje me gisht fillojnë të bien
copat e akullat përmes ekranit. Në mënyrë
plotësuese i fitoni recetat më të mira për
smoothie të freskëta dhe të shijshme.
Këtu do të kuptoni se cilat aplikacione
janë të arritshme për cilin sistem operativ
(Apple, Android etj.) dhe për cilin lloj të
pajisjes.
app.home.liebherr.com

Zhytuni në botën e freskisë së FreshMAG
dhe mësoni nga ekspertët tanë për çdo
gjë që lidhet me pajisjet tona, ruajtjen e
produkteve ushqimore, ushqimin, recetat,
etj.

Këtu do të vini drejtpërdrejtë te rrjetet
tona të medieve sociale.
Socialmedia.home.liebherr.com

Është rezervuar e drejta e ndryshimeve. Është botuar në Bulgari në vitin 2017

Partneri juaj për shitjen e specializuar të Libherit në mënyrë kompetente do t’ju këshillojë gjatë zgjedhjes së pajisjes së
vërtetë të Libherit.

Либхер - Хаусгерете Марица ЕООД, Радиново 4202, област Пловдив,
Тел.: +359 (0) 32/505 310, факс: +359 (0) 32/505 366,
www.liebherr.bg, e-mail: lhm_info@liebherr.com

