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Индивидуално комбиниран център за свежест FrischeCenter: фризер с 
NoFrost (SIGN 3576), мултитемпературни охладители за вино (EWTdf 1653) 
с рамка/дръжка от благородна стомана, хладилник изцяло с отделения 
BioFresh (IB 1650) и хладилник (IKF 3510).

За повече информация за концепцията Side-by-Side виж страници 20 – 21.
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Интегрируеми уреди за вграждане

Уредите могат безпроблемно да се вградят зад 
мебелна врата и по този начин да бъдат интегрирани 
перфектно в кухнята. Така се постига впечатлението за 
визуално единство на кухненската фасада. 

Трябва да се обърне внимание на двете различни 
техники за монтаж на мебелната врата:

При монтажа на фиксирана 
врата (1) мебелната врата и 
вратата на уреда са свързани 
устойчиво една с друга, като 
мебелната врата се закрепва 
директно към вратата на уреда.

При монтажа на плъзгаща се 
врата (2) мебелната врата се 
закрепва директно към хладилника 
и е свързана с вратата на уреда 
посредством плъзгащи шини. При 
отваряне и затваряне мебелната 
врата се плъзга по дължината на 
шините. Моделите за монтаж на 
плъзгаща се врата са обозначени с 
«S» в наименованието на уреда.

IK 2324

Нашите групи модели

Така ще откриете подходящия уред за вграждане
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Хладилници от страница 66 
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Интегрируеми уреди за вграждане под плот

Благодарение на възможността за вграждане под плот 
на хладилника и фризера зад мебелната врата възниква 
визуално единна кухненска фасада. Чрез монтажа на 
фиксирана врата вратата на уреда и мебелната врата 
са свързани устойчиво една с друга. Вентилацията се 
извършва през цокъла на уреда, така че не са 
предвидени вентилационни отвори в работния плот. 
Vario цокълът позволява съгласуването с кухненската 
мебел на височина и дълбочина. 

UIK 1620
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Качество

 
   

От над 60 години фирма Либхер се е специализирала в про-
изводството на висококачествени и иновативни хладилници 
и фризери. От продуктовата концепция през разработката и 
производството до пазарната реализация на продуктите ние 
се концентрираме в предлагането на първокласно качество и 
неподвластен на времето елегантен дизайн. При това реали-
зираме непрекъснато нови продуктови идеи за перфектното 
качество на хранителните продукти.

Доказано качество: BioFresh 

BioFresh е технологията за изключително 
дълго удоволствие от свежестта. При 
температура без малко над 0°C, съче-
тана с идеалната влажност на въздуха 
много хранителни продукти запазват 
своите здравословни съставки като 
витамини и минерали значително 
по-дълго, отколкото в нормалното хла-
дилно отделение. 

Професионално качество

Като специалист в областта на хладилни-
ците и фризерите Либхер предлага 
обширна програма от уреди за профе-
сионална употреба. В професионалната 
област се поставят високи изисквания за 
перфектното съхранение и качеството 
на хранителните продукти. С Вашия уред 
на Либхер можете да се възползвате от 
нашата десетилетна компетентност в 
областта на професионалните уреди. 

Тествано качество

За да можете да разчитате на Вашия 
хладилник 24 часа дневно и 365 дни 
годишно, ние изпитваме всички компо-
ненти още в стадия на разработката за 
дългогодишната им надеждна функция. 
Преди даден компонент да бъде пуснат 
в производство, като например нашите 

панти на вратите, те трябва да бъдат 
преминат минимум 100 000 цикъла на 
отваряне, което отговаря на използване 
от над 15 години.

Изпитано качество

Преди опаковането му всеки уред пре-
минава обширно изпитване на качест-
вото. При това се тестват всички 
охладителни, механични и електронни 
компоненти. Освен това се извършва 
визуално приемане на качествата на 
обработката. Всички производствени 
бази на Либхер са сертифицирани 
съгласно международните стандарти за 
качество ISO 9001 и управление на 
околната среда ISO 14001. 

Гарантирано качество

Предоставяме тригодишна гаранция за 
експлоатационната надеждност и безо-
пасност на Вашия уред и гарантираме, 
че нашите продукти нямат дефекти на 
материалите и производствени дефекти. 
С Гаранция ПЛЮС Ви предоставяме 
възможността да удължите гаранцията 
до 10 години.
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Със своя елегантен и неподвластен на времето дизайн хла-
дилниците и фризерите на Либхер отговарят и на най-ви-
соките естетически изисквания. Качеството на дизайна на 
нашите уреди проличава в множество детайли: от двустран-
ната осветителна колона през висококачественото оборуд-
ване на вътрешната част на вратата с GlassLine до изважда-
щите се кутии VarioBox и практичното чекмедже VarioSafe.

Дизайн за всяка ниша

За да можете да се радвате на Вашия 
уред на Либхер през цялото време на 
ползването му, ние предлагаме обшир-
на програма от модели – с различно 
оформление на вътрешното простран-
ство. Освен това всички уреди за вграж-
дане могат да се интегрират 
хармонично в модерните кухненски и 
жилищни пространства.

Добър дизайн за всекидневно 
ползване

Дизайнът и функционалността при Либ-
хер вървят ръка за ръка. Така например 
продуктите, съхранявани в изтеглящите 
се върху телескопични шини чекмедже-
та, могат да се изваждат удобно. А 
висококачествените рафтове GlasLine 
са не само красиви визуално, но и 
издържат на натоварване до 25 кг и 
могат да се мият в съдомиялни машини

Дизайн на осветлението 

Уредите за вграждане на Либхер са 
оборудвани с модерно светодиодно 
(LED) осветление. При отварянето на 
вратите вътрешното пространство се 
осветява равномерно. Светодиодите са 

издръжливи, енергоспестяващи и отда-
ват минимална топлина. Висококачест-
вените светодиоди се грижат за 
хармоничната светлинна атмосфера

Отличен дизайн 

За високото качество на дизайна на 
нашите продукти сме отличавани редов-
но с множество международни и рено-
мирани награди за дизайн.

Дизайн 
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Основаване на 
Лихер-Хаусгерете в 
Германия
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„Край на размразява-
нето" с технологията 
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1996
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технологията BioFresh

1971

Първото електронно 
управление

1993

Преминаване към 
уреди с хладилни 
агенти без флуоро-
въглероди (CFC/HFC)
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Много идеи, които сега са стандарт при хладилниците и 
фризерите, са били реализирани за пръв път от Либхер. 
Такива са например затворените от всички страни чекме-
джета, предотвратяващи излизането на студа при отварянето 
на вратата, патентованата технология BioFresh или комфорт-
ната техника на системата за омекотяване на затварянето на 
вратите SoftSystem.

Иновативни идеи

Непрекъснатото усъвършенстване на 
нашите продукти е от голямо значение 
за нас. Затова във всички производстве-
ни бази имаме модерно оборудвани 
центрове за разработка на продуктите 
с високо квалифицирани сътрудници. 
Нашата цел е да бъдем „най-добрите в 
нашия бранш”. Благодарение на 
най-модерната електроника в съчета-
ние с оптимизираните охлаждащи кръ-
гове уредите на Либхер са супер 
енергоспестяващи. 

Ефективна програма 

Голяма част от нашите уреди са с 
най-добрите енергийни класове. А това, 
че комфортът и спестяването на елек-
троенергия не се изключват взаимно, 
показват множеството уреди, които са с 
още 20 % по-икономични, отколкото 
горната гранична стойност на енергий-
ния клас A+++.

Иновации за още повече свежест 

Модерните хладилници и фризери 
предлагат идеалната климатична зона 

за почти всички хранителни продукти. 
Наред с класическото хладилно отделе-
ние с чекмеджето BioCool Либхер 
предлага чекмедже за плодове и зелен-
чуци с регулируема влажност. Храни-
телни продукти като месо, риба, 
млечни продукти, плодове и зеленчуци 
намират идеалния за тях климат в 
чекмеджетата BioFresh. А фризерното 
отделение с NoFrost предлага профе-
сионална дългосрочна свежест.

Впечатляващи до последния детайл

При уредите, оборудвани със сензорни 
дисплеи, всички функции могат да бъдат 
настройвани лесно и комфортно. За 
индивидуалното ползване на вътрешно-
то пространство GlassLine рафтовете 
могат да се преместват на различна 
височина. Вътрешната част на вратата и 
в зависимост от модела – поставката за 
бутилки на вратата, вариативно използ-
ваемият рафт за бутилки или изважда-
щите се кошници за бутилки – предлагат 
практично решение за съхранението на 
напитки.

2015

TipOpen за кухня без 
дръжки

2010

DuoCooling – 
независимо 
регулируеми 
охлаждащи кръгове

2016

BluPerformace: 
Новото измерение на 
свежестта

2017

Супер енер-
госпестяващи 
уреди за 
вграждане

2013

Енергоспестяващи 
уреди за вграждане

2006

Система за 
омекотяване на 
затварянето на 
вратите SoftSystem 

2006

Vinidor с регулируеми 
температурни зони

Иновации
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Свежестта има едно 
име: BioFresh
BioFresh е технологията за изключително продължително 
удоволствие от запазването на свежестта. При температура 
от малко над 0°C в комбинация с идеалната влажност 
на въздуха много хранителни продукти запазват своите 
здравословни съставки като витамини и минерали 
значително по-дълго време, отколкото в нормалното 
хладилно отделение.

Витамини за здравословно хранене

Разбира се, че е от голямо значение 
прясно закупените хранителни продукти 
или продуктите от собствената реколта 
да бъдат съхранявани, за да се запазят 
по-дълго техните витамини и минерали. 
С малки изключения като например 
доматите трайността и свежестта на 
повечето пресни хранителни продукти 
може да се увеличи значителни чрез 
съхранението в чекмеджето BioFresh. 
При плодовете и зеленчуците се 
констатира дори увеличаване на 
процента на витамините. 

Перфектният климат

Чекмеджето HydroSafe предлага 
перфектния климат за съхранението на 
плодовете и зеленчуците благодарение 
на високата си влажност на въздуха. 
За съхранението на месо, риба и 
млечни продукти е идеален сухият 
климат в чекмеджето DrySafe. 
Чрез плоскостта за регулиране на 
влажността влажният климат в 
чекмеджето HydroSafe по избор може 
да се настрои на сух климат като в 
чекмеджето DrySafe.

Точна информация за трайността, 
витамините и съставките можете да откриете 
в специалния каталог BioFresh, в BioFresh-
App или чрез този QR-код на интернет 
страницата: biofresh.liebherr.com
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Светодиодно 
(LED) осветление 
във вътрешното 
пространство
Отличителна характеристика на уредите от серията Premium 
с BioFresh са висококачествените светодиодни (LED) освети-
телни колони, разположени в зависимост от модела от едната 
или от двете страни, които осигуряват равномерното осветя-
ване на хладилното пространство. Специалното сатиниране 
на покритието на осветителните тела създава приятна, първо-
класна светлинна атмосфера. Много приятно е постепенното 
засилване на интензивността на светлината при отварянето на 
уреда. Същевременно осветителните колони позволяват раз-
местване на стъклените рафтове на различна височина.

При моделите от серията Premium с 
BioFresh светодиодите са интегрирани в 
разделителния плот и по този начин 
осветяват равномерно изтеглените 
чекмеджета BioFresh директно отгоре.

Осветление на фризерното отделение 
при комбинираните хладилник-фризери 
от серията Premium:
Над чекмеджетата на фризерното отде-
ление е позиционирана една светодиод-
на (LED) осветителна лайстна, която 
осигурява осветлението на извадените 
чекмеджета и още по-добър поглед върху 
съхраняваните хранителни продукти.
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Супер комфортно, 
гъвкаво вътрешно 
пространство
Благодарение на специалната конструкция на вътрешното 
пространство стените на всички уреди на Либхер са лесни за 
почистване. Двустранните опорни колони позволяват гъвкавото 
разместване на стъклените рафтове от безопасно стъкло и заедно 
с това осигуряват възможността за ползване на хладилното прос-
транство според индивидуалните нужди. При избрани модели на 
уредите от серията Premium с BioFresh чекмеджето VarioSafe пре-
доставя оптимално място за съхранението на по-малки храни-
телни продукти, както и за опаковки, туби и бурканчета.

Двете изваждащи се кутии VarioBox 
улесняват сортирането и съхранението 
на малки хранителни продукти и позво-
ляват добрата видимост.

Разделящият се на две части стъклен 
рафт с възможност за поставянето им 
една под друга осигурява още повече 
гъвкавост при съхранението на храни-
телните продукти и високите съдове.

Висококачественото оборудване 
GlassLine за вътрешната част на вратата 
включва сатинирани стъклени рафтове 
от безопасно стъкло и разместващ се 
държач за бутилки. За подходящото 
ползване според индивидуалните нужди 
рафтовете на вътрешната част на врата-
та могат да се преместват на различна 
височина.
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Индивидуално комбиниран център за свежест FrischeCenter: хладилник (IKP 1660), 
фризер с NoFrost (IGN 1664), мултитемпературен охладител за вино (EWTgb 1683) 
и хладилник изцяло с отделения BioFresh (IB 1650). 
Повече информация за концепцията Side-by-Side можете да откриете на 
следващите страници.
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Вашият индивидуален 
център за свежо 
съхранение
Много уреди за вграждане на Либхер могат да се 
комбинират помежду си – като се поставят един до друг 
или един върху друг. Така например можете да създадете 
Ваш собствен център за свежо съхранение от комбинирани 
хладилник-фризер, хладилници, фризери и уреди за вино. 
Всички уреди със знака „Side-by-Side“ са изходната точка 
за възможности за комбиниране, покриващи оптимално 
Вашите лични нужди за съхранение и запазване на 
свежестта на продуктите и интегриращи се перфектно във 
Вашата кухня.

Така можете да се наслаждавате на всички предимства на 
уредите на Либхер на едно място: отделение BioFresh за 
запазване на свежестта за изключително дълго време, вина 
на идеална за консумацията им температура, обширно 
хладилно пространство и комфорта на фризера с NoFrost, 
слагащ край на размразяването.
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Side
by

Side

Така може да създадете 
Вашия индивидуален център 
за свежо съхранение

Концепция Side-by-Side

За да се предотврати възникващата кон-
дензация между уредите с ниски темпе-
ратури (0°C и по-ниски ) или с голяма 
температурна разлика, като например 
при фризерите и хладилниците, уредите 

с възможност за ползване като Side-by-Side уред разпо-
лагат с монтиран отоплителен елемент в капака и/или в 
страничните стени.

Така различните модели на Либхер могат да се комби-
нират безпроблемно вертикално и хоризонтално в един 
мултифункционален център за свежо съхранение. При 
това всички уреди и кухненски мебели остават перфект-
но защитени.

IG 1624
IGS 1624
IGN 1664

IG 1024
IGN 1064

Фризер с отопляван плот

Вграденият нагревател при фризерите с височина на 
нишата 72 и 88 cm позволява вертикалното комбини-
ране с хладилник или уред за вино с произволна висо-
чина на нишата.

Пример за комбиниране: 
хладилник IKBP 2760 + 
фризер IGN 1064

до



21

IB 1650

Двустранно отоплявани странични стени

Вградените странични нагреватели при фризерите 
SIGN с височина на нишата 140 и 178 cm позволяват 
двустранно позициониране на уредите с произволна 
височина на нишата.

SIGN 3556
SIGN 3576

SIGN 2756

Отопляван капак и отоплявани странични стени

Вградените нагреватели в плота и страниците при 
хладилника изцяло с отделения BioFresh IB 1650 
позволява комбинация нагоре с уреди с произволна 
височина на нишата. От двете страни са възможни 
комбинации до размер на нишата 178 cm.

Пример за комбиниране:
хладилник с BioFresh IKB 3560 +  
фризер SIGN 3576 + 
уред за вино EWTdf 3553

Пример за комбиниране:  
хладилник IKP 1660 + 
уред за вино EWTdf 1653 +  
фризер IGN 1664 + 
хладилник изцяло с отделения 
BioFresh IB 1650

до

до

до
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SBS 70I4
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Комбинирани 
хладилник-фризери 
Side-by-Side
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 241 / 0,660 kWh
Общ полезен обем: 209 l 
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: K
Консумация на енергия годишно / 24 h: 89 / 0,242 kWh
Общ полезен обем: 301 l (хладилно отделение: 301 l / от него отделение BioFresh: 90 l)
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника 
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количеството
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата
 
Фризерно отделение 4
 · 9 чекмеджета, от които 5 изтеглящи се върху телескопични шини, VarioSpace
 · Ледогенератор IceMaker за свързване с водопроводната мрежа 3/4"
 · Производство на кубчета лед за 24 h: 0,8 kg 
 · Запаси от кубчета лед: 1,5 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 14 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 18 kg 
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред 
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 08, 09, 10, 11, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното отделение 
 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

 
Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, изваждащи се 
кутии VarioBox, вариативно използваема поставка за яйца, кутия за масло

 · 6 GlassLine рафта, от които 1 разделящ се на две части 
 · Чекмедже VarioSafe
 · Вариативно използваем рафт за бутилки 
 · Светодиодна (LED) осветителна колона двустранно
 · Светодиодно (LED) осветление на отделението BioFresh
 · 3 чекмеджета BioFresh със SoftTelescopic, от които 2 вариативно могат да се 
настроят от Hydro- на DrySafe, 1 гъвкава система FlexSystem

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред 
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 12

SIGN 3576 
Premium

IKBP 3560 
Premium

SBS 70I4 
Premium

178178

Комбиниран хладилник-фризер за вграждане Side-by-Side с BioFresh
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 230 / 0,628 kWh
Общ полезен обем: 255 l (хладилно отделение: 193 l / фризерно отделение: 62 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 232 / 0,633 kWh
Общ полезен обем: 233 l (хладилно отделение: 176 l / от него отделение BioFresh: 67 l / 

фризерно отделение: 57 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение 
BioCool
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка за 
яйца, кутия за масло

 · 6 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона вляво

 · Чекмедже VarioSafe
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо 
се върху телескопични шини, със 
светодиодно (LED) осветление

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, от тях 2 изтеглящи се 
върху колелца, VarioSpace

 · Форма за кубчета лед с капак· 
Светодиодно (LED) осветление

 · Време за съхранение при 
неизправност: 14 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 10 kg

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка  
за яйца, кутия за масло

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh със 
SoftTelescopic, от които 2 вариативно 
могат да се настроят от Hydro- 
на DrySafe, 1 гъвкава система 
FlexSystem

 
Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, от тях 1 изтеглящо се 
върху колелца, VarioSpace

 · Ледогенератор IceMaker за свързване 
с водопроводната мрежа 3/4" 

 · Производство на кубчета лед  
за 24 h: 0,8 kg

 · Запаси от кубчета лед: 1,0 kg 
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 14 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 10 kg

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12

178 178

SICN 3386 
Premium

SBS 66I3 
Premium

ICBN 3386 
Premium

Комбинирани хладилник-фризери Side-by-Side
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 230 / 0,628 kWh
Общ полезен обем: 255 l (хладилно отделение: 193 l / фризерно отделение: 62 l) 
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 225 / 0,615 kWh
Общ полезен обем: 248 l (хладилно отделение: 191 l / фризерно отделение: 57 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение 
BioCool
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка за 
яйца, кутия за масло

 · 6 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона вляво

 · Чекмедже VarioSafe
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо 
се върху телескопични шини, със 
светодиодно (LED) осветление

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, от тях 2 изтеглящи се 
върху колелца, VarioSpace

 · Форма за кубчета лед с капак
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 14 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 10 kg 

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение 
BioCool
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка за 
яйца, кутия за масло

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Чекмедже VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона вляво

 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо 
се върху телескопични шини, със 
светодиодно (LED) осветление

 

Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, от тях 1 изтеглящо се 
върху колелца, VarioSpace

 · Ледогенератор IceMaker с резервоар 
за вода

 · Производство на кубчета лед  
за 24 h: 0,8 kg 

 · Запаси от кубчета лед: 1,0 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 14 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 10 kg 

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

178 178

SICN 3386 
Premium

ICN 3386 
Premium

SBS 66I2 
Premium
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Комбинирани 
хладилник-фризери
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Различните уреди за вграждане на Либхер предлагат идеалното решение за всяко 
изискване и за всяка нужда. При нашите комбинирани хладилник-фризери можете 
да решавате например между иновации като BioFresh и BioCool или NoFrost 
и SmartFrost. Когато сте направили основния избор, на Ваше разположение са 
всички уреди с различни размери на нишите, цветове и оборудвания.

Общ преглед на  
нашите комбинирани 
хладилник-фризери

При температура от малко над 0°C и идеална влажност на въздуха плодовете и 
зеленчуците, както и рибата и млечните продукти запазват своите здравословни 
витамини, деликатния си аромат и апетитния си външен вид значително по-дълго 
време, отколкото в традиционното хладилно отделение.

За сигурната и дълготрайна свежест технологията NoFrost предоставя охладителна 
мощност с професионално качество. Продуктите се замразяват с охладен циркулационен 
въздух и влажността на въздуха се отвежда навън. По този начин фризерното пространство 
никога не се заледява. Размразяването вече не е необходимо..

SmartFrost предоставя повече комфорт: Уредът трябва да се размразява по-рядко, тъй 
като вътрешното пространство и замразените продукти се заскрежават по-малко. 
Освен това гладките вътрешни стени са лесни за почистване.

Влажността на въздуха е съществен фактор за свежестта на плодовете и зеленчуците. 
Ето защо в чекмеджето BioCool тя може да се нагоди към нуждите на хранителните 
продукти.

Комбинирани хладилник-фризери
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ICP 2924

от страница 41

от страница 34

от страница 39

ICBN 3376

ICN 3386 

от страница 37

ICBP 3266
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Качество до последния детайл

Елегантното управление на електрониката 
на уредите от серията Premium гарантира 
прецизното спазване на избраната 
температура. Всички функции могат да бъдат 
избрани удобно чрез нежното докосване на 
сензорния панел за обслужване. 
Температурата се изобразява в MagicEye 
чрез цифровото показание на LCD дисплея.

С концепцията Side-by-Side хладилниците и 
фризерите, както и уредите за вино могат да 
се позиционират изцяло съобразно личните 
нужди. Една специална технология за 
изравняване на температурите между 
уредите с голяма температурна разлика, 
позволява множество комбинации.
За повече информация виж страниците 20 – 21.

Показаните детайли от оборудването зависят от модела, важи описанието на съответния модел.

Висококачественият цялостен изглед на 
вътрешното пространство се допълва от бла-
городното оборудване GlassLine от безопас-
но стъкло. Рафтовете от сатинирано стъкло с 
висококачествени лайстни от благородна сто-
мана са устойчиви на издраскване и лесни 
за почистване. Особена гъвкавост предоставя 
стъкленият рафт с възможност за разделяне на 
две части и пъхването им една под друга.

Комбинирани хладилник-фризери
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Мощната система PowerCooling осигурява 
бързото охлаждане на прясно поставените 
продукти и равномерната температура на 
охлаждане в цялото вътрешно пространство. 
При отваряне на вратата контактният 
прекъсвач на вратата изключва вентилатора. 
Така се спестява ценна енергия.

С двата напълно независимо регулируеми 
охлаждащи кръга температурата в комбинира-
ните хладилник-фризери може да се регулира 
точно и независимо в хладилното и фризерно-
то отделение със системата DuoCooling. Така 
не се осъществява въздухообмен между хладил-
ника и фризера. По този начин се предотвратя-
ва проникването на миризми и изсушаването 
на съхраняваните хранителни продукти.

BioFresh гарантира перфектния климат за изключително дълга свежест. При температура от малко над 0°C 
и идеална влажност на въздуха плодовете и зеленчуците, както и месото и рибата запазват своите 
здравословни витамини.

Още за BioFresh: 
biofresh.liebherr.com
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Общ полезен обем: 471 l (хладилно отделение: 357 l / от него отделение BioFresh: 68 l / 

фризерно отделение: 114 l) 
Ниво на шум: 43 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 203,2-203,3 / 91,5 / мин. 62,5
Специални размери на дълбочината за вграждане – виж монтажната скица

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на вратата 
с държач за бутилки, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно и светодиодно 
(LED) таванно осветление

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh, изтеглящи се 
върху телескопични шини, и двете 
вариативно могат да се настроят от 
Hydro- на DrySafe

 

Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, изтеглящи се върху 
телескопични шини, с механизъм за 
самостоятелно прибиране

 · Ледогенератор IceMaker за 
свързване с водопроводната мрежа 
3/4" · Производство на кубчета лед 
за 24 h: 1,3 kg

 · Запаси от кубчета лед: 2,7 kg 
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 40 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 11 kg

 · Чекмеджета, изтеглящи се върху 
телескопични шини, с механизъм за 
самостоятелно прибиране

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред и отзад

 · Окачване на вратата вляво 
несменяемо/вдясно несменяемо

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 07, 08, 09, 12, 18, 19

ECBN 6256 
PremiumPlus

20391

Изключително здравите, сатинирани рафтове 
GlassLine и рафтовете на вратата с масивна 
алуминиева лайстна могат да се разместват 
на различна височина. От вътрешната част на 
вратата намират място дори и големи 
бутилки и широки съдове.

Лесните за монтаж предни части от 
благородна стомана и елегантните дръжки 
от благородна стомана или здравите 
алуминиеви дръжки, спомагащи за 
отварянето на вратите с минимални усилия, 
могат да бъдат доставени като аксесоари.

Комбинирани хладилник-фризери
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Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на вратата 
с държач за бутилки, поставка за яйца

 · 3 GlassLine  рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh, изтеглящи се 
върху телескопични шини, и двете 
вариативно могат да се настроят от 
Hydro- на DrySafe

 

Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, изтеглящи се върху 
телескопични шини, с механизъм за 
самостоятелно прибиране

 · Ледогенератор IceMaker за свързване 
с водопроводната мрежа 3/4" · 
Производство на кубчета лед  
за 24 h: 1,0 kg

 · Запаси от кубчета лед: 2,7 kg · 
Светодиодно (LED) осветление

 · Време за съхранение при 
неизправност: 30 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 12 kg

 · Чекмеджета, изтеглящи се върху 
телескопични шини, с механизъм за 
самостоятелно прибиране

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред и отзад

 · Окачване на вратата вляво 
несменяемо/вдясно несменяемо

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 07, 08, 09, 12, 18, 19

ECBN 5066 вариант – 001 с дясно окачване
ECBN 5066 вариант – 617 с ляво окачване

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 410 / 1,121 kWh
Общ полезен обем: 471 l (хладилно отделение: 357 l / от него отделение BioFresh: 68 l / 

фризерно отделение: 114 l)
Ниво на шум: 42 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 203,2 / 91,5 / мин. 62,5
Специални размери на дълбочината за вграждане – виж монтажната скица

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на вратата 
с държач за бутилки, поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно и светодиодно 
(LED) таванно осветление

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh, изтеглящи се 
върху телескопични шини, и двете 
вариативно могат да се настроят от 
Hydro- на DrySafe

 

Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, изтеглящи се върху 
телескопични шини, с механизъм за 
самостоятелно прибиране

 · Ледогенератор IceMaker за свързване 
с водопроводната мрежа 3/4" · 
Производство на кубчета лед  
за 24 h: 1,3 kg

 · Запаси от кубчета лед: 2,7 kg 
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 40 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 11 kg

 · Чекмеджета, изтеглящи се върху 
телескопични шини, с механизъм за 
самостоятелно прибиране

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред и отзад

 · Окачване на вратата вляво 
несменяемо/вдясно несменяемо

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 07, 08, 09, 12, 18, 19

ECBN 6156 вариант – 001 с дясно окачване
ECBN 6156 вариант – 617 с ляво окачване

ECBN 6156 
PremiumPlus

ECBN 5066 
PremiumPlus

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 287 / 0,785 kWh
Общ полезен обем: 379 l (хладилно отделение: 276 l / от него отделение BioFresh: 57 l / 

Фризерно отделение: 103 l)
Ниво на шум: 42 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 203,2 / 76,2 / мин. 61,0
Специални размери на дълбочината за вграждане – виж монтажната скица

203 20391 76
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 232 / 0,633 kWh
Общ полезен обем: 233 l (хладилно отделение: 176 l / от него отделение BioFresh: 

67 l / фризерно отделение: 57 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 236 / 0,644 kWh
Общ полезен обем: 238 l (хладилно отделение: 176 l / от него отделение BioFresh: 

67 l / фризерно отделение: 62 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на вратата 
с държач за бутилки, изваждащи се 
кутии VarioBox, вариативно използваема 
поставка за яйца, кутия за масло

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh със 

SoftTelescopic, от които 1 вариативно 
може да се настрои от Hydro- на 
DrySafe, 1 гъвкава система FlexSystem

 
Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, от които 1 изтеглящо 
се върху колелца, VarioSpace

 · Ледогенератор IceMaker за 
свързване с водопроводната мрежа 
3/4"

 · Производство на кубчета лед за 
24 h: 0,8 kg

 · Запаси от кубчета лед: 1,0 kg 
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 14 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 10 kg 

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка за 
яйца, кутия за масло

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh със 
SoftTelescopic, от които 1 вариативно 
може да се настрои от Hydro- 
на DrySafe, 1 гъвкава система 
FlexSystem

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, от които 2 изтеглящи 
се върху колелца, VarioSpace

 · Форма за кубчета лед с капак
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 15 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 10 kg 

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12

ICBN 3386 
Premium

ICBN 3376 
Premium

178 178

Комбинирани хладилник-фризери
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 235 / 0,643 kWh
Общ полезен обем: 237 l (хладилно отделение: 175 l / от него отделение BioFresh: 

67 l / фризерно отделение: 62 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: K
Консумация на енергия годишно / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Общ полезен обем: 261 l (хладилно отделение: 204 l / от него отделение BioFresh: 

67 l / фризерно отделение: 57 l)
Ниво на шум: 34 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

ICBN 3324 
Comfort

ICBP 3266 
Premium

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника 
с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
вариативно използваема поставка 
за яйца

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 BioFresh чекмеджета, изтеглящи се 
върху телескопични шини, от които 
1 вариативно може да се настрои от 
Hydro- на DrySafe 

 

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace 
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при 
неизправност: 15 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 10 kg 

 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 ·  Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка за 
яйца, кутия за масло

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Чекмедже VarioSafe
 · Вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · 2 чекмеджета BioFresh със 
SoftTelescopic, от които 1 вариативно 
може да се настрои от Hydro- 
на DrySafe, 1 гъвкава система 
FlexSystem

 
Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, от които 1 изтеглящо 
се върху колелца, VarioSpace

 · Форма за кубчета лед с капак
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 27 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 10 kg

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12

178 178
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Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 240 / 0,655 kWh
Общ полезен обем: 255 l (хладилно отделение: 175 l / от него отделение BioFresh: 

67 l / фризерно отделение: 80 l)
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 232 / 0,635 kWh
Общ полезен обем: 261 l (хладилно отделение: 204 l / от него отделение BioFresh: 

67 l / фризерно отделение: 57 l)
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника 
с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата 
с държач за бутилки, вариативно 
използваема поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 BioFresh чекмеджета, изтеглящи се 
върху телескопични шини, от които 
1 вариативно може да се настрои от 
Hydro- на DrySafe

 

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace 
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при 
неизправност: 22 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 11 kg

 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 21

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника 
с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата 
с държач за бутилки, вариативно 
използваема поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 BioFresh чекмеджета, изтеглящи се 
върху телескопични шини, от които 
1 вариативно може да се настрои от 
Hydro- на DrySafe

 

Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, VarioSpace 
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при 
неизправност: 22 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 10 kg 

 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 21

ICBS 3324 
Comfort

ICBS 3224 
Comfort

178 178

Комбинирани хладилник-фризери



39

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 225 / 0,615 kWh
Общ полезен обем: 248 l (хладилно отделение: 191 l / фризерно отделение: 57 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 230 / 0,628 kWh
Общ полезен обем: 255 l (хладилно отделение: 193 l / фризерно отделение: 62 l) 
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

ICN 3386 
Premium

ICN 3376 
Premium

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството · Сигнал при 
неизправност: светлинен и звуков

 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение 
BioCool
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка за 
яйца, кутия за масло

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Чекмедже VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона вляво

 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо 
се върху телескопични шини, със 
светодиодно (LED) осветление

 

Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, от които 1 изтеглящо 
се върху колелца, VarioSpace

 · Ледогенератор IceMaker с резервоар 
за вода

 · Производство на кубчета лед  
за 24 h: 0,8 kg 

 · Запаси от кубчета лед: 1,0 kg
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при 
неизправност: 14 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 10 kg 

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното & фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количеството 

 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение 
BioCool
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка за 
яйца, кутия за масло

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Чекмедже VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона вляво

 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо 
се върху телескопични шини, със 
светодиодно (LED) осветление

Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, от които 2 изтеглящи 
се върху колелца, VarioSpace

 · Форма за кубчета лед с капак· 
Светодиодно (LED) осветление

 · Време за съхранение при 
неизправност: 15 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 10 kg 

 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

178 178
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Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Общ полезен обем: 256 l (хладилно отделение: 194 l / 

фризерно отделение: 62 l) 
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 

56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Общ полезен обем: 256 l (хладилно отделение: 194 l / 

фризерно отделение: 62 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 

56-57 / мин. 55,0

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Общ полезен обем: 256 l (хладилно отделение: 194 l / 

фризерно отделение: 62 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 

56-57 / мин. 55,0

ICUNS 3324 
Comfort

ICUN 3324 
Comfort

ICNS 3324 
Comfort

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното & 
фризерното отделение 

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според времето 
 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца
 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace 
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 15 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 21

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното отделение
 · Регулируеми охладителни кръгове: 1
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца 

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца
 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace 
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 20 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното отделение
 · Регулируеми охладителни кръгове: 1
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата

 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца 

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца

 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace 
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 15 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 21

178 178 178

Комбинирани и автоматични хладилник-фризери
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: K
Консумация на енергия годишно / 24 h: 156 / 0,427 kWh
Общ полезен обем: 274 l (хладилно отделение: 194 l / 

фризерно отделение: 80 l) 
Ниво на шум: 34 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 

56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното & 
фризерното отделение

 · Автоматика SuperFrost, регулирана според времето 
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца 

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца
 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace 
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 23 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 14 kg
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 235 / 0,642 kWh
Общ полезен обем: 274 l (хладилно отделение: 194 l / 

фризерно отделение: 80 l)
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 

56-57 / мин. 55,0

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 299 / 0,817 kWh
Общ полезен обем: 274 l (хладилно отделение: 194 l / 

фризерно отделение: 80 l)
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 

56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното & 
фризерното отделение

 · Автоматика SuperFrost, регулирана според времето 
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца 

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца
 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace 
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 22 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 14 kg
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 21

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното & 
фризерното отделение

 · Автоматика SuperFrost, регулирана според времето 
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 

 
Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки

 · 5 GlassLine рафта
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци

 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace 
 · Време за съхранение при неизправност: 22 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 14 kg
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

ICP 3324 
Comfort

ICS 3334 
Comfort

ICS 3324 
Comfort

178 178
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 235 / 0,642 kWh
Общ полезен обем: 274 l (хладилно отделение: 194 l / 

фризерно отделение: 80 l))
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 

56-57 / мин. 55,0

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 290 / 0,792 kWh
Общ полезен обем: 281 l (хладилно отделение: 224 l / 

фризерно отделение: 57 l)
Ниво на шум: 34 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 

56-57 / мин. 55,0

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 217 / 0,593 kWh
Общ полезен обем: 281 l (хладилно отделение: 224 l / 

фризерно отделение: 57 l)
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 

56-57 / мин. 55,0

ICUS 3224 
Comfort

ICS 3224 
Comfort

ICU 3324 
Comfort

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение

 · Регулируеми охладителни кръгове: 1
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца 

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части 
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца
 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace 
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 6 kg
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното & 
фризерното отделение

 · Автоматика SuperFrost, регулирана според времето 
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 
Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки

 · 6 GlassLine рафта
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци
 
Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, VarioSpace 
 · Време за съхранение при неизправност: 22 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение

 · Регулируеми охладителни кръгове: 1
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков

 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца 

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца

 
Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, VarioSpace 
 · Време за съхранение при неизправност: 22 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 6 kg
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 21

178 178 178

Комбинирани и автоматични хладилник-фризери

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Може да се закупи и като: 
ICUS 3324 в n (224 / 0,611 kWh), плъзгаща се врата
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: K
Консумация на енергия годишно / 24 h: 142 / 0,387 kWh
Общ полезен обем: 241 l (хладилно отделение: 184 l / 

фризерно отделение: 57 l)
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 157,4-159 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното & 
фризерното отделение 

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца 

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца
 
Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, 1 от които изтеглящо се върху 
колелца, VarioSpace 

 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 23 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 10 kg
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 203 / 0,556 kWh
Общ полезен обем: 241 l (хладилно отделение: 184 l / 

фризерно отделение: 57 l)
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 157,4-159 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 184 / 0,502 kWh
Общ полезен обем: 198 l (хладилно отделение: 155 l / 

фризерно отделение: 43 l)
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122-122,5 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение

 · Регулируеми охладителни кръгове: 1
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според времето
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца 

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца
 
Фризерно отделение 4
 · 2 чекмеджета, VarioSpace 
 · Време за съхранение при неизправност: 22 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 6 kg
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 21

Управление
 · Механично управление във вътрешното 
пространство, въртящо се копче

 · Регулируеми охладителни кръгове: 1
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца 

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Рафт за бутилки
 · Осветление
 · 2 чекмеджета BioCool

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 18 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 4 kg
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 21

ICP 2924 
Comfort

ICUS 2924 
Comfort

ICTS 2231 
Comfort

158 158



IKBP 
3560

44
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Хладилници

Хладилниците могат да се комбинират перфектно с други хладилници и фризери, 
както и с уреди за вино в различни ниши в един индивидуален център за свежо 
съхранение, както тук – хладилник с BioFresh (IKB 3560) и фризер (SIGN 3576). 

За повече информация за концепцията Side-by-Side виж страници 20 - 21
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Хладилниците на Либхер се отличават с впечатляваща технология, запазваща 
свежестта на продуктите. Обширните възможности се простират от класическото 
чекмедже за плодове и зеленчуци през чекмеджето BioCool с регулируема 
влажност на въздуха до чекмеджето BioFresh, осигуряващо изключително дълга 
свежест. Независимо дали става дума за хладилник или фризер, за уред за 
вграждане или за уред с възможност за декорация, за плъзгаща се или за 
фиксирана врата: обширният асортимент на Либхер предлага правилния уред за 
всяко изискване и за всяка нужда. 

Общ преглед на нашите 
хладилници

Хладилници

При температура от малко над 0°C и идеална влажност на въздуха плодовете 
и зеленчуците, както и месото, рибата и млечните продукти запазват своите 
здравословни витамини, деликатния си аромат и апетитния си външен вид 
значително по-дълго време, отколкото в традиционното хладилно отделение.

Влажността на въздуха е съществен фактор за свежестта на плодовете и 
зеленчуците. Ето защо в чекмеджето BioCool тя може да се нагоди към нуждите 
на хранителните продукти
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от страница 52

от страница 61

IKBP 2964

IK 2360
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Показаните детайли от оборудването зависят от модела, важи описанието на съответния модел.

Качество до последния детайл

Хладилници

Мощната система PowerCooling осигурява бързото охлаждане на прясно поставените продукти и 
равномерната температура на охлаждане в цялото вътрешно пространство. При отваряне на вратата 
контактният прекъсвач на вратата изключва вентилатора. Така се спестява ценна енергия.

Елегантното управление на електрониката на уредите от серията Premium гарантира прецизното 
спазване на избраната температура. Всички функции могат да бъдат избрани удобно чрез нежното 
докосване на сензорния панел за обслужване. Температурата се изобразява в MagicEye чрез цифровото 
показание на LCD дисплея.



Още за BioFresh:
biofresh.liebherr.com
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Красивата кутия за масло може да се 
обслужва удобно с една ръка и да се отваря 
лесно. Тя е нечуплива и подходяща за миене 
в съдомиялни машини и пасва за всички 
рафтове на Либхер.

С концепцията Side-by-Side хладилниците и 
фризерите, както и уредите за вино могат да 
се позиционират изцяло съобразно личните 
нужди. Една специална технология за 
изравняване на температурите между 
уредите с голяма температурна разлика, 
позволява множество комбинации.
За повече информация виж страниците 20 – 21.

BioFresh гарантира перфектния климат за изключително дълга свежест. При температура от малко над 0°C 
и идеална влажност на въздуха плодовете и зеленчуците, както и месото и рибата запазват своите 
здравословни витамини. 
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Общ полезен обем: 284 l (хладилно отделение: 257 l / от него отделение BioFresh: 

90 l / фризерно отделение: 27 l)
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Общ полезен обем: 284 l (хладилно отделение: 257 l / от него отделение BioFresh: 

90 l / фризерно отделение: 27 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка за 
яйца, кутия за масло

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Чекмедже VarioSafe
 · Вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · 3 чекмеджета BioFresh със 
SoftTelescopic, от които 2 вариативно 
могат да се настроят от Hydro- 
на DrySafe, 1 гъвкава система 
FlexSystem

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при 
неизправност: 17 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 2 kg

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 22

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника 
с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното отделение

 · Автоматика SuperCool 
 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата 
с държач за бутилки, вариативно 
използваема поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 3 чекмеджета BioFresh, изтеглящи се 
върху телескопични шини, от които 
1 вариативно може да се настрои от 
Hydro- на DrySafe

 

Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при 
неизправност: 17 h

 · Възможност за замразяване  
за 24 h: 2 kg

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 22

IKB 3564 
Premium

IKB 3524 
Comfort

178 178

Хладилници

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Може да се закупи и като: 
IKBP 3564 в K (160 / 0,438 kWh)
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 133 / 0,363 kWh
Общ полезен обем: 301 l (хладилно отделение: 301 l / от него отделение BioFresh: 

90 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 133 / 0,363 kWh
Общ полезен обем: 301 l (хладилно отделение: 301 l / от него отделение BioFresh: 

90 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

IKB 3560 
Premium

IKB 3520 
Comfort

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна 
електроника

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното отделение

 · Автоматика SuperCool 
 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка за 
яйца, кутия за масло

 · 6 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Чекмедже VarioSafe
 · Вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Светодиодна (LED) осветителна 
колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на 
отделението BioFresh

 · 3 чекмеджета BioFresh със 
SoftTelescopic, от които 2 вариативно 
могат да се настроят от Hydro- 
на DrySafe, 1 гъвкава система 
FlexSystem

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника 
с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за 
хладилното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен 
и звуков

 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение 
BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на 
вратата с държач за бутилки, 
вариативно използваема поставка 
за яйца

 · 6 GlassLine рафта, 1 от които 
разделящ се на две части

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 3 чекмеджета BioFresh, изтеглящи се 
върху телескопични шини, от които 
1 вариативно може да се настрои от 
Hydro- на DrySafe

Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни 
крачета отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 12

178 178

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Може да се закупи и като: 
IKBP 3560 в K (89 / 0,242 kWh)
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: K
Консумация на енергия годишно / 24 h: 150 / 0,409 kWh
Общ полезен обем: 248 l (хладилно отделение: 221 l / от него отделение BioFresh: 

59 l / фризерно отделение: 27 l)
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 157,4-159 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 204 / 0,557 kWh
Общ полезен обем: 220 l (хладилно отделение: 200 l / от него отделение BioFresh: 

60 l / фризерно отделение: 20 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 139,7-141,3 / 56-57 / мин. 55,0

IKB 2764 
Premium

IKBP 2964 
Premium

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното отделение
 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, изваждащи се 
кутии VarioBox, вариативно използваема поставка за яйца, кутия за масло

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части 
 · Чекмедже VarioSafe
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна колона двустранно
 · Светодиодно (LED) осветление на отделението BioFresh
 · 2 чекмеджета BioFresh със SoftTelescopic, от които 1 вариативно може да се 
настрои от Hydro- на DrySafe, 1 гъвкава система FlexSystem

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак·
 · Време за съхранение при неизправност: 17 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 22

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното отделение
 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата

 
Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, изваждащи се 
кутии VarioBox, вариативно използваема поставка за яйца, кутия за масло

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части 
 · Чекмедже VarioSafe
 · Вариативно използваем рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна колона двустранно
 · Светодиодно (LED) осветление на отделението BioFresh
 · 2 чекмеджета BioFresh със SoftTelescopic, от които 1 вариативно може да се 
настрои от Hydro- на DrySafe, 1 гъвкава система FlexSystem

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак·
 · Време за съхранение при неизправност: 14 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 22

158 140

Хладилници

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Може да се закупи и като: 
IKBP 2764 в K (140 / 0,382 kWh)
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 202 / 0,552 kWh
Общ полезен обем: 216 l (хладилно отделение: 196 l / от 

него отделение BioFresh: 59 l / фризерно отделение: 20 l)
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 139,7-141,3 / 

56-57 / мин. 55,0

IKB 2724 
Comfort

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh, изтеглящи се върху 
телескопични шини, от които 1 вариативно може 
да се настрои от Hydro- на DrySafe

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак·
 · Време за съхранение при неизправност: 14 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 22

140

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: K
Консумация на енергия годишно / 24 h: 83 / 0,226 kWh
Общ полезен обем: 230 l (хладилно отделение: 230 l / 

от него отделение BioFresh: 59 l)
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 139,7-141,3 / 

56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, изваждащи се кутии VarioBox, вариативно 
използваема поставка за яйца, кутия за масло

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части 
 · Чекмедже VarioSafe
 · Вариативно използваем рафт за бутилки· 
Светодиодна (LED) осветителна колона двустранно

 · Светодиодно (LED) осветление на отделението BioFresh
 · 2 чекмеджета BioFresh със SoftTelescopic, от които 
1 вариативно може да се настрои от Hydro- на 
DrySafe, 1 гъвкава система FlexSystem

Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 12

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 125 / 0,340 kWh
Общ полезен обем: 231 l (хладилно отделение: 231 l / 

от него отделение BioFresh: 59 l)
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 139,7-141,3 / 

56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата 

 
Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh, изтеглящи се върху 
телескопични шини, от които 1 вариативно може 
да се настрои от Hydro- на DrySafe

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 12

IKBP 2760 
Premium

IKB 2720 
Comfort

140 140

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Може да се закупи и като: 
IKB 2760 в n (124 / 0,339 kWh)
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 189 / 0,516 kWh
Общ полезен обем: 181 l (хладилно отделение: 165 l / от него отделение BioFresh: 

59 l / фризерно отделение: 16 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122-123,6 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 189 / 0,517 kWh
Общ полезен обем: 182 l (хладилно отделение: 166 l / от него отделение BioFresh: 

59 l / фризерно отделение: 16 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122-123,6 / 56-57 / мин. 55,0

IKB 2324 
Comfort

IKB 2364 
Premium

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното отделение 
 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, изваждащи се 
кутии VarioBox, вариативно използваема поставка за яйца, кутия за масло

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части 
 · Вариативно използваем рафт за бутилки 
 · Светодиодна (LED) осветителна колона двустранно
 · Светодиодно (LED) осветление на отделението BioFresh
 · 2 чекмеджета BioFresh със SoftTelescopic, от които 1 вариативно може да се 
настрои от Hydro- на DrySafe, 1 гъвкава система FlexSystem

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак·
 · Време за съхранение при неизправност: 13 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 22

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното отделение 
 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата 

 
Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, вариативно 
използваема поставка за яйца 

 · 3 GlassLine рафта
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh, изтеглящи се върху телескопични шини, от които 1 
вариативно може да се настрои от Hydro- на DrySafe

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак·
 · Време за съхранение при неизправност: 13 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 22

122 122

Хладилници

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Може да се закупи и като: 
IKBP 2364 в K (130 / 0,355 kWh)
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 121 / 0,329 kWh
Общ полезен обем: 196 l (хладилно отделение: 196 l / 

от него отделение BioFresh: 59 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122-123,6 / 56-57 /  

 мин. 55,0

IKB 2360 
Premium

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение 

 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, изваждащи се кутии VarioBox, вариативно 
използваема поставка за яйца, кутия за масло

 · 4 GlassLine  рафта, 1 от които разделящ се на две части 
 · Вариативно използваем рафт за бутилки 
 · Светодиодна (LED) осветителна колона двустранно
 · Светодиодно (LED) осветление на отделението BioFresh
 · 2 чекмеджета BioFresh със SoftTelescopic, от които 
1 вариативно може да се настрои от Hydro- на 
DrySafe, 1 гъвкава система FlexSystem

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 05, 12

122

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 121 / 0,329 kWh
Общ полезен обем: 196 l (хладилно отделение: 196 l / 

от него отделение BioFresh: 59 l)
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122-123,6 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение 

 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца 

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh, изтеглящи се върху 
телескопични шини, от които 1 вариативно може 
да се настрои от Hydro- на DrySafe

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 116 / 0,317 kWh
Общ полезен обем: 157 l (хладилно отделение: 157 l / 

от него отделение BioFresh: 59 l)
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 102,4-104 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение 

 · Автоматика SuperCool
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата 

 
Хладилно отделение и отделение BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца 

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioFresh, изтеглящи се върху 
телескопични шини, от които 1 вариативно може 
да се настрои от Hydro- на DrySafe

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05

IKB 2320 
Comfort

IKB 1920 
Comfort

122 102

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Може да се закупи и като: 
IKBP 2360 в K (80 / 0,219 kWh)
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 109 / 0,298 kWh
Общ полезен обем: 84 l (хладилно отделение: 84 l / от него отделение BioFresh: 84 l) 
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4-89 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 117 / 0,319 kWh
Общ полезен обем: 325 l
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 
Отделение BioFresh
 · Вентилатор
 · 4 чекмеджета BioFresh, които могат да се настроят от Hydro- на DrySafe, от 
които 3 изтеглящи се върху колелца, 1 гъвкава система FlexSystem

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 05, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperCool

 
Хладилно отделение
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, поставка за яйца 
 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 изваждащи се кошници за бутилки
 · Изваждаща се кутия, изтегляща се частично върху телескопични шини
 · 2 чекмеджета за плодове и зеленчуци

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04

IB 1650 
Premium

IKF 3510 
Comfort

88 178

Хладилници
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IKF 3510

Двете изваждащи се кошници за бутилки в 
изтеглящото се чекмедже предоставят много 
място за бутилки (до 1,5 л) и опаковки с 
напитки. Интегрираната дръжка улеснява 
транспорта, а разместващият се държач за 
бутилки гарантира сигурната им позиция.

Без кошниците за бутилки изтеглящото 
се чекмедже предоставя място за една 
нормална каса за бутилки. Благодарение 
на лесно подвижните телескопични шини 
големите запаси от охладени напитки са 
лесно достъпни.
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 214 / 0,584 kWh
Общ полезен обем: 306 l (хладилно отделение: 279 l / фризерно отделение: 27 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 117 / 0,319 kWh
Общ полезен обем: 325 l
Ниво на шум: 34 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 56-57 / мин. 55,0

IK 3520 
Comfort

IK 3524 
Comfort

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното отделение 
 · Автоматика SuperCool
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, поставка за яйца
 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioCool, изтеглящи се върху телескопични шини
 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед 
 · Време за съхранение при неизправност: 17 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 22

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей 
 · Автоматика SuperCool

 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, поставка за яйца 
 · 7 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioCool, изтеглящи се върху телескопични шини

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 05, 12

178 178

Хладилници
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 187 / 0,512 kWh
Общ полезен обем: 235 l (хладилно отделение: 215 l / 

фризерно отделение: 20 l) 
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 139,7-141,3 / 

56-57 / мин. 55,0

IK 2764 
Premium

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение 

 · Автоматика SuperCool
 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, изваждащи се кутии VarioBox, вариативно 
използваема поставка за яйца, кутия за масло

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Чекмедже VarioSafe
 · Рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху телескопични 
шини, със светодиодно (LED) осветление

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 14 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 04, 08, 12, 22

140

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 109 / 0,296 kWh
Общ полезен обем: 251 l
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 139,7-141,3 / 

56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей 
 · Автоматика SuperCool
 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, изваждащи се кутии VarioBox, вариативно 
използваема поставка за яйца, кутия за масло 

 · 7 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху 
телескопични шини, със светодиодно (LED) 
осветление

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 04, 12

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 109 / 0,297 kWh
Общ полезен обем: 252 l
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 139,7-141,3 / 

56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей 
 · Автоматика SuperCool

 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца

 · 7 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Рафт за бутилки
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 12

IK 2760 
Premium

IK 2720 
Comfort

140 140



60

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 174 / 0,474 kWh
Общ полезен обем: 200 l (хладилно отделение: 184 l / фризерно отделение: 16 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122-123,6 / 56-57 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното отделение 
 · Автоматика SuperCool
 · Звукова аларма за вратата 

 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, изваждащи се 
кутии VarioBox, вариативно използваема поставка за яйца, кутия за масло

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части
 · Чекмедже VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху телескопични шини, със светодиодно 
(LED) осветление

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 13 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 04, 08, 22

IK 2364 
Premium

122

Голямата форма за кубчета лед с 
капак може да се пълни удобно с вода 
благодарение на комфортния отвор за 
пълнене. Абсолютно плътният капак позволява 
сигурното и сухо транспортиране и 
поставяне на формата.

Общото впечатление за висококачественото 
вътрешно пространство се допълва от оборуд-
ването GlassLine от безопасно стъкло. Рафто-
вете от сатинирано стъкло с висококачествени 
лайстни от благородна стомана са устойчи-
ви на издраскване и лесни за почистване. Въз-
можност за гъвкаво приложение предоставя 
разделящият се на две части стъклен плот с въз-
можност за пъхването им една под друга.

Хладилници

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Може да се закупи и като: 
IKP 2364 в K (120 / 0,328 kWh)
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Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 174 / 0,476 kWh
Общ полезен обем: 201 l (хладилно отделение: 185 l / 

фризерно отделение: 16 l) )
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122-123,6 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 174 / 0,476 kWh
Общ полезен обем: 201 l (хладилно отделение: 185 l / 

фризерно отделение: 16 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122-123,6 / 56-57 / 

  мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 105 / 0,286 kWh
Общ полезен обем: 216 l
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122-123,6 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение 

 · Автоматика SuperCool
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач 
за бутилки, вариативно използваема поставка за 
яйца

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца
 
Фризерно отделение 4
 · ·Форма за кубчета лед с капак
 · ·Време за съхранение при неизправност: 13 h
 · ·Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 08, 22

IK 2324 
Comfort

122

IKS 2334 
Comfort

IK 2360 
Premium

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение 

 · Автоматика SuperCool
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач 
за бутилки, вариативно използваема поставка за 
яйца

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца
 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 13 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 08, 21

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей 
 · Автоматика SuperCool
 · Звукова аларма за вратата 

 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, изваждащи се кутии VarioBox, вариативно 
използваема поставка за яйца, кутия за масло

 · 6 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части

 · Рафт за бутилки
 · Чекмедже VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху 
телескопични шини, със светодиодно (LED) 
осветление

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 04

122 122

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Може да се закупи и като: 
IKP 2360 в K (70 / 0,190 kWh)
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 105 / 0,286 kWh
Общ полезен обем: 217 l 
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122-123,6 / 56-57 / мин. 55,0

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 105 / 0,286 kWh
Общ полезен обем: 217 l
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122-123,6 / 56-57 / мин. 55,0

IKS 2330 
Comfort

IK 2320 
Comfort

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей 
 · Автоматика SuperCool
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, вариативно 
използваема поставка за яйца

 · 6 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части 
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей 
 · Автоматика SuperCool

 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, вариативно 
използваема поставка за яйца

 · 6 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части 
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 чекмедже BioCool, изтеглящо се върху колелца

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 21

122 122

Хладилници
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Общ полезен обем: 165 l (хладилно отделение: 149 l / 

фризерно отделение: 16 l) 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 102,4-104 / 56-57 /  

 мин. 55,0

IK 1964 
Premium

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение 

 · Автоматика SuperCool
 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач 
за бутилки, изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка за яйца, кутия 
за масло

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 2 чекмеджета BioCool
 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед
 · Време за съхранение при неизправност: 13 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 04, 08, 12

102

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 101 / 0,275 kWh
Общ полезен обем: 181 l 
Ниво на шум: 33 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 102,4-104 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей 
 · Автоматика SuperCool
 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач 
за бутилки, изваждащи се кутии VarioBox, 
вариативно използваема поставка за яйца, кутия 
за масло

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части

 · Чекмедже VarioSafe
 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво 
 · 2 чекмеджета BioCool
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 03, 04, 12

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 101 / 0,275 kWh
Общ полезен обем: 181 l 
Ниво на шум: 33 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 102,4-104 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей 
 · Автоматика SuperCool

 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач 
за бутилки, вариативно използваема поставка за 
яйца

 · 5 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioCool

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04

IK 1960 
Premium

IK 1920 
Comfort

102 102
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: K
Консумация на енергия годишно / 24 h: 101 / 0,275 kWh
Общ полезен обем: 134 l (хладилно отделение: 118 l / 

фризерно отделение: 16 l)
Ниво на шум: 33 dB(A)
Климатичен клас: ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4-89 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 151 / 0,413 kWh
Общ полезен обем: 134 l (хладилно отделение: 118 l /

фризерно отделение: 16 l) 
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4-89 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 147 / 0,401 kWh
Общ полезен обем: 134 l (хладилно отделение: 118 l / 

фризерно отделение: 16 l)
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: N
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4-89 / 56-57 /  

 мин. 55,0

IKS 1624 
Comfort

IK 1624 
Comfort

IKP 1664 
Premium

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение 

 · Автоматика SuperCool
 · Звукова аларма за вратата 
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, изваждащи се кутии VarioBox, вариативно 
използваема поставка за яйца, кутия за масло

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 2 чекмеджета BioCool
 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 13 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 08, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение 

 · Автоматика SuperCool
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioCool
 
Фризерно отделение 4
 · ·Форма за кубчета лед с капак
 · ·Време за съхранение при неизправност: 13 h
 · ·Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 08, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей за хладилното 
отделение 

 · Автоматика SuperCool
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioCool

 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 13 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 08, 21

88 88 88

Хладилници
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88

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: K
Консумация на енергия годишно / 24 h: 65 / 0,177 kWh
Общ полезен обем: 151 l
Ниво на шум: 34 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4-89 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника
 · Дигитален температурен дисплей 
 · Автоматика SuperCool
 · Звукова аларма за вратата
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Premium GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, изваждащи се кутии VarioBox, вариативно 
използваема поставка за яйца, кутия за масло

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодна (LED) осветителна колона вляво
 · 2 чекмеджета BioCool
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 98 / 0,266 kWh
Общ полезен обем: 151 l 
Ниво на шум: 33 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4-89 / 56-57 / 

  мин. 55,0

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 98 / 0,266 kWh
Общ полезен обем: 151 l 
Ниво на шум: 34 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4-89 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей 
 · Автоматика SuperCool
 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioCool
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Дигитален температурен дисплей 
 · Автоматика SuperCool

 
Хладилно отделение и отделение BioCool
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за 
бутилки, вариативно използваема поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две 
части 

 · Светодиодно (LED) осветление
 · 2 чекмеджета BioCool

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 04, 21

IKP 1660 
Premium

IK 1620 
Comfort

IKS 1620 
Comfort

88 88
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UIK 1550

Фиксирана врата / уред за вграждане под плот
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 92 / 0,250 kWh
Общ полезен обем: 118 l 
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 82-87 / 60 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Светодиоден (LED) температурен дисплей
 · Автоматика SuperCool

 
Хладилно отделение
 · Поставка за яйца
 · 2 GlassLine рафта 
 · Отделение за вино
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци 
 · Изваждащо се чекмедже с поставка за бутилки, със SoftTelescopic
 · Изваждащи се изцяло стъклени рафтове, вариативно разделяне с 
разделителна лайстна

 · Допълнително място за съхранение под изваденото чекмедже за плодове и 
зеленчуци

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред и отзад
 · Изваждащо се изцяло чекмедже

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02

UIK 1550 
Premium

82-87

Изваждащото се изцяло чекмедже със 
SoftTelescopic и комфортен механизъм 
за самостоятелно прибиране с нежно 
омекотяване на затварянето разполага с 
практични рафтове, чекмедже за бутилки и 
изваждаща се кутия за плодове и зеленчуци.

Хладилници за вграждане под плот
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Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Светодиоден (LED) температурен дисплей
 · Автоматика SuperCool

 
Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, вариативно 
използваема поставка за яйца

 · 4 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части 
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци
 · Изключително дълбок рафт за бутилки

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред и отзад
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 12

Фиксирана врата / уред за вграждане под плот
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 137 / 0,374 kWh
Общ полезен обем: 113 l (хладилно отделение: 97 l / фризерно отделение: 16 l) 
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: N-ST
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 82-87 / 60 / мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони 
 · Светодиоден (LED) температурен дисплей за хладилното отделение
 · Автоматика SuperCool
 
Хладилно отделение
 · Comfort GlassLine рафтове на вратата с държач за бутилки, вариативно 
използваема поставка за яйца

 · 3 GlassLine рафта, 1 от които разделящ се на две части 
 · Светодиодно (LED) осветление
 · 1 голямо чекмедже за плодове и зеленчуци
 · Изключително дълбок рафт за бутилки
 
Фризерно отделение 4
 · Форма за кубчета лед 
 · Време за съхранение при неизправност: 12 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 2 kg
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред и отзад
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 01, 02, 08, 12

UIK 1424 
Comfort

UIK 1620 
Comfort

Фиксирана врата / уред за вграждане под плот
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 93 / 0,254 kWh
Общ полезен обем: 135 l 
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 82-87 / 60 / мин. 55,0

82-87 82-87



SIGN 
3576

68

SIGN 3576
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Всички фризери с височина на нишата 140 и 178 см могат да се комбинират 
странично перфектно с хладилници и уреди за вино в различни ниши в 
индивидуален център за свежо съхранение.

За повече информация за концепцията Side-by-Side виж страници 20 – 21.

Фризери
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Показаните детайли от оборудването зависят от модела, важи описанието на съответния модел.

Качество до последния детайл

При всички фризери с NoFrost и SmartFrost 
чекмеджетата и намиращите се под тях 
стъклени плотове от безопасно стъкло 
могат да се изваждат удобно. Така възниква 
VarioSpace – практичната система за 
бързото осигуряване на допълнително място 
за поставяне дори на по-големите замразени 
продукти.

Интегрираната във вратата система 
SoftSystem в изискано бяло омекотява 
движението при затварянето на вратата и 
осигурява плавно затваряне дори и при пълно 
натоварване на вътрешната част на вратата. 
Вратата се затваря автоматично при ъгъл на 
отваряне от около 30°.

Елегантното управление на електрониката 
на уредите от серията Premium гарантира 
прецизното спазване на избраната 
температура. Всички функции могат да бъдат 
избрани удобно чрез нежното докосване 
на сензорния панел за обслужване. 
Температурата се изобразява в MagicEye 
чрез цифровото показание на LCD дисплея.

С ледогенератора IceMaker за свързване с во-
допроводната мрежа има на разположение куб-
чета лед с най-доброто качество за всеки повод. 
Независимо дали става дума за студена напитка 
или за голямо парти – в двете чекмеджета има 
достатъчно кубчета лед за всеки повод. Изключ-
ващият се ледогенератор IceMaker се грижи на-
пълно автоматично за осигуряването на достатъч-
но количество допълнителен лед.

Фризери
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Изваждащите се върху телескопични шини чекмеджета са висококачествени и лесно подвижни за 
удобното ползване дори и при най-голямото натоварване. Чекмеджетата предоставят обширни възможности 
за съхранение, те са цялостни и следователно лесни за изваждане и почистване.

При технологията NoFrost продуктите се 
замразяват с охладен циркулационен въздух и 
влажността на въздуха се отвежда навън. По 
този начин фризерното пространство никога 
не се заледява и хранителните продукти не се 

покриват със скреж.
Повече за NoFrost:
nofrost.liebherr.com

С концепцията Side-by-Side хладилниците и 
фризерите, както и уредите за вино могат да 
се позиционират изцяло съобразно личните 
нужди. Една специална технология за 
изравняване на температурите между 
уредите с голяма температурна разлика, 
позволява множество комбинации.
За повече информация виж страници 20 - 21.
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SIGN 2756

Интегрираната във вратата система SoftSystem 
в изискано бяло омекотява движението при 
затварянето на вратата и осигурява плавно 
затваряне. Вратата се затваря автоматично  
при ъгъл на отваряне от около 30°.

Голямата форма за кубчета лед с капак 
може да се пълни удобно с вода благодарение 
на комфортния отвор за пълнене. Абсолютно 
плътният капак позволява сигурното и сухо 
транспортиране и поставяне на формата.
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 241 / 0,660 kWh
Общ полезен обем: 209 l 
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 

56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 244 / 0,668 kWh
Общ полезен обем: 213 l 
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2-178,8 / 

56-57 / мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 207 / 0,567 kWh
Общ полезен обем: 157 l 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 139,7-141,3 / 

56-57 / мин. 55,0

SIGN 2756 
Premium

SIGN 3556 
Premium

SIGN 3576 
Premium

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника 
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата
 
Фризерно отделение 4
 · 9 чекмеджета, от които 5 изтеглящи се върху 
телескопични шини, VarioSpace

 · Ледогенератор IceMaker за свързване с 
водопроводната мрежа 3/4" 

 · Производство на кубчета лед за 24 h: 0,8 kg
 · Запаси от кубчета лед: 1,5 kg 
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 14 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 18 kg
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 08, 09, 10, 11, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника 
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата
 
Фризерно отделение 4
 · 8 чекмеджета, от които 6 изтеглящи се върху 
телескопични шини, VarioSpace

 · Форма за кубчета лед с капак
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 14 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 18 kg
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 08, 09, 10, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, сензорна електроника 
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количеството

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата

 
Фризерно отделение 4
 · 6 чекмеджета, от които 4 изтеглящи се върху 
телескопични шини, VarioSpace

 · Форма за кубчета лед с капак
 · Светодиодно (LED) осветление
 · Време за съхранение при неизправност: 14 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 14 kg
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 08, 09, 10, 12

178 178 140

Фризери
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Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 159 / 0,435 kWh
Общ полезен обем: 84 l 
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4-89 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Общ полезен обем: 100 l
Ниво на шум: 35 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4-89 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Плъзгаща се врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Общ полезен обем: 100 l 
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4-89 / 56-57 /  

 мин. 55,0

IGS 1624 
Comfort

IG 1624 
Comfort

IGN 1664 
Premium

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
времето

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата 
 
Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, от които 3 изтеглящи се върху 
колелца, VarioSpace 

 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 15 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 12 kg 
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 08, 09, 10, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
времето

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата 
 
Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, VarioSpace 
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 12 kg 
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 08, 09, 10, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
времето

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата 

 
Фризерно отделение 4
 · 4 чекмеджета, VarioSpace 
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 12 kg 
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 08, 09, 10, 21

88 88 88

Фризери
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82-87

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 146 / 0,398 kWh
Общ полезен обем: 63 l 
Ниво на шум: 37 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 71,4-73 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
времето

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата 
 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, от които 2 изтеглящи се върху 
колелца, VarioSpace 

 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 15 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 11 kg 
 · 2 акумулатора за студ
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 08, 09, 10, 12

Фиксирана врата / уред за вграждане
Енергиен клас: n
Консумация на енергия годишно / 24 h: 144 / 0,393 kWh
Общ полезен обем: 73 l 
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 71,4-73 / 56-57 /  

 мин. 55,0

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 188 / 0,515 kWh
Общ полезен обем: 96 l
Ниво на шум: 39 dB(A)
Климатичен клас: SN-T
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 82-87 / 60 /  

мин. 55,0

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Дигитален температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
времето

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 · Звукова аларма за вратата 
 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace 
 · Форма за кубчета лед с капак
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 11 kg 
 · Рафт от безопасно стъкло
 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 08, 09, 10, 12

Управление
 · MagicEye зад вратата, електроника с бутони
 · Светодиоден (LED) температурен дисплей
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
времето

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков
 
Фризерно отделение 4
 · 3 чекмеджета, VarioSpace 
 · Време за съхранение при неизправност: 24 h
 · Възможност за замразяване за 24 h: 12 kg 
 · Рафт от безопасно стъкло

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред 
и отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 08, 09, 10, 12

IGN 1064 
Premium

IG 1024 
Comfort

UIG 1313 
Comfort

72 72
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Уредите за вино могат да се комбинират перфектно в различни ниши с други уреди  
за вино или с хладилници и фризери. Както тук напр. мултитемпературен охладител  
за вино (EWTgw 3583) с фризер (SIGN 3576) и хладилник (IKB 3560).

За повече информация за концепцията Side-by-Side виж страници 20 - 21.
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от страница 78

от страница 83

Серията Vinidor
Уредите от серията Vinidor разполагат с две или три отделе-
ния за вино, които могат да се настройват независимо едно от 
друго в диапазона от +5°C до +20°C.
Така например червените и белите вина могат да се съхра-
няват едновременно на оптималната за консумацията им тем-
пература. Тези уреди предлагат идеалният климат и за дълго-
срочно съхранение.

Климатизатори за вино
Климатизаторите за вино предлагат условия, подобни на тези 
във винарска изба. Те са идеалният избор за дългосрочно съх-
ранение или за съхранението на по-големи запаси от вино на 
идеалната за консумацията му температура.
Температурата може да се настройва в диапазона от +5°C 
до +20°C и се поддържа равномерна и постоянна в цялото 
вътрешно пространство.

Общ преглед на уредите 
за вино

+5°C до +20°C

+5°C до +20°C

+5°C до +20°C
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Показаните детайли от оборудването зависят от модела, важи описанието на съответния модел.

Качество до последния детайл

Всяко отделение за вино разполага с 
регулируемо и можещо да се включи 
постоянно светодиодно (LED) осветление. 
Благодарение на минималното отдаване на 
топлина вината могат да се презентират без 
проблем осветени и за по-дълъг период от 
време.

Иновативната сензорна електроника с LCD дисплей осигурява спазването на постоянна температура в 
отделните отделения за вино. Дигиталният температурен дисплей информира с точност до градус за 
настроените стойности. Чрез нежното докосване на сензорния панел за обслужване всички функции могат 
да се настроят лесно и много удобно.

С концепцията Side-by-Side хладилниците и 
фризерите, както и уредите за вино могат да 
се позиционират изцяло съобразно личните 
нужди. Една специална технология за 
изравняване на температурите между 
уредите с голяма температурна разлика, 
позволява множество комбинации. 
За повече информация виж страници 20 - 21.

Уреди за вино
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Иновативната технология TipOpen е 
перфектното решение за интегрирането на 
плътната врата от изолационно стъкло без 
дръжки в кухненската мебел. При 
натискането й стъклената врата се отваря на 
няколко сантиметра. Ако вратата не се 
издърпа до 3 секунди, системата SoftSystem 
отново я затваря.

Системата за омекотяване на затварянето 
SoftSystem омекотява движението при 
затварянето при затварянето на вратата. Така 
се осигурява нежно затваряне и се 
предотвратяват вредящите на виното 
вибрации. Освен това вратата се затваря 
автоматично при ъгъл на отваряне от около 
45°.

Стабилните дървени рафтове, изтеглящи се върху телескопични шини, предоставят добра видимост и удобен 
достъп. Ръчно изработените дървени рафтове от оставеното в естествения му вид дърво са оптимално 
съгласувани за съхранението на бутилки вино тип „Бордо“. За оптималното използване на вътрешното 
пространство бутилките могат да се съхраняват легнали една срещу друга.
Гъвкавата клипс-система за поставяне на етикети – тук за моделите за вграждане под плот и моделите с 
ниша 45 см – осигурява бърз и подреден поглед върху запасите от вина.
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Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане
Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 165 / 0,450 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 83
Брутен / общ полезен обем: 307 / 271 l
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Черна врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 178 / 56 / мин. 55,0

EWTgb 3583 
Vinidor

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното пространство,  
сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей за двете зони за вино
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца

 
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона от +5°C до +20°C 
 · 2 регулируеми охладителни кръга
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през  
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление, включващо се постоянно, 
регулируемо 

 · Рафтове от буково дърво
 · 10 рафта, от които 8 изтеглящи се върху телескопични шини,  
от които 1 презентационен рафт

 
Предимства на оборудването
 · TipOpen
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 15, 17

178

Мултитемпературни охладители за вино 

EWTdf 3553 с рамка/дръжка от благородна стомана (аксесоари)

Интегрираният филтър с активен въглен 
FreshAir пречиства циркулиращия въздух и 
отстранява неприятните миризми. Той е лесно 
сменяем и осигурява оптимално качество на 
въздуха.

Може да се достави от 3-тото тримесечие на годината
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Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане 
Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 165 / 0,450 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 83
Брутен / общ полезен обем: 307 / 271 l
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Бяла врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 178 / 56 / мин. 55,0

Врата от изолационно стъкло / уред за вграждане с възможност за декорация
Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 163 / 0,445 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 80
Брутен / общ полезен обем: 289 / 254 l
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата от изолационно стъкло, подготвена за декоративна рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 178 / 56 / мин. 55,0

EWTdf 3553 
Vinidor

EWTgw 3583 
Vinidor

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното пространство,  
сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей за двете зони за вино
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца
 
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона от +5°C до +20°C 
 · 2 регулируеми охладителни кръга
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през  
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление, включващо се постоянно, 
регулируемо 

 · Рафтове от буково дърво
 · 10 рафта, от които 8 изтеглящи се върху телескопични шини,  
от които 1 презентационен рафт

 
Предимства на оборудването
 · TipOpen
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 15, 17

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното пространство,  
сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей за двете зони за вино
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца

 
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона от +5°C до +20°C 
 · 2 регулируеми охладителни кръга
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през  
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление, включващо се постоянно, 
регулируемо 

 · Рафтове от буково дърво
 · 10 рафта, от които 8 изтеглящи се върху телескопични шини,  
от които 1 презентационен рафт

 
Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 15, 17

178 178

Може да се достави от 3-тто тримесечие на годината
Може да се достави от 2-рото тримесечие на годината
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Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната 
част / уред за вграждане

Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 153 / 0,419 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 51
Брутен / общ полезен обем: 195 / 169 l
Ниво на шум: 36 dB(A); Климатичен клас: SN-ST
Черна врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122 / 56 / мин. 55,0

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната 
част / уред за вграждане

Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 153 / 0,419 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 51
Брутен / общ полезен обем: 195 / 169 l
Ниво на шум: 36 dB(A); Климатичен клас: SN-ST
Бяла врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122 / 56 / мин. 55,0

Врата от изолационно стъкло / с възможност за 
декорация

Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 152 / 0,416 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 48
Брутен / общ полезен обем: 183 / 158 l
Ниво на шум: 36 dB(A); Климатичен клас: SN-ST
Подготвена за декоративна рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 122 / 56 / мин. 55,0

EWTdf 2353 
Vinidor

EWTgw 2383 
Vinidor

EWTgb 2383 
Vinidor

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното 
пространство, сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей за двете зони 
за вино

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона  
от +5°C до +20°C 

 · 2 регулируеми охладителни кръга
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух 
през филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление, 
включващо се постоянно, регулируемо 

 · Рафтове от буково дърво
 · 6 рафта, от които 4 изтеглящи се върху телескопични 
шини, от които 1 презентационен рафт

Предимства на оборудването
 · TipOpen
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 15, 17

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното 
пространство, сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей за двете зони 
за вино

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона  
от +5°C до +20°C 

 · 2 регулируеми охладителни кръга
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух 
през филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление, 
включващо се постоянно, регулируемо 

 · Рафтове от буково дърво
 · 6 рафта, от които 4 изтеглящи се върху телескопични 
шини, от които 1 презентационен рафт

Предимства на оборудването
 · TipOpen
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 15, 17

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното 
пространство, сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей за двете зони 
за вино

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона  
от +5°C до +20°C 

 · 2 регулируеми охладителни кръга
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух 
през филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление, 
включващо се постоянно, регулируемо 

 · Рафтове от буково дърво
 · 6 рафта, от които 4 изтеглящи се върху телескопични 
шини, от които 1 презентационен рафт

Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 15, 17

122 122 122

Мултитемпературни охладители за вино

Може да се достави от 3-тото тримесечие на годинатаМоже да се достави от 3-тото тримесечие на годината
Може да се достави от 2-рото тримесечие на годината
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Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната 
част / уред за вграждане

Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 146 / 0,400 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 33
Брутен / общ полезен обем: 125 / 104 l
Ниво на шум: 36 dB(A); Климатичен клас: SN-ST
Черна врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 88 / 56 / мин. 55,0

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното 
пространство, сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей за двете зони за 
вино

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона  
от +5°C до +20°C 

 · 2 регулируеми охладителни кръга
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през 
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление, 
включващо се постоянно, регулируемо 

 · Рафтове от буково дърво
 · 4 рафта, от които 2 изтеглящи се върху телескопични 
шини, от които 1 презентационен рафт

Предимства на оборудването
 · TipOpen
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 15, 17

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната 
част / уред за вграждане

Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 146 / 0,400 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 33
Брутен / общ полезен обем: 125 / 104 l
Ниво на шум: 36 dB(A); Климатичен клас: SN-ST
Бяла врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 88 / 56 / мин. 55,0

Врата от изолационно стъкло / с възможност за 
декорация

Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 145 / 0,397 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 30
Брутен / общ полезен обем: 117 / 97 l
Ниво на шум: 36 dB(A); Климатичен клас: SN-ST
Подготвена за декоративна рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 88 / 56 / мин. 55,0

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното 
пространство, сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей за двете зони за 
вино

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона  
от +5°C до +20°C 

 · 2 регулируеми охладителни кръга
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през 
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление, 
включващо се постоянно, регулируемо 

 · Рафтове от буково дърво
 · 4 рафта, от които 2 изтеглящи се върху телескопични 
шини, от които 1 презентационен рафт

Предимства на оборудването
 · TipOpen
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 15, 17

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното 
пространство, сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей за двете зони за 
вино

 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона  
от +5°C до +20°C 

 · 2 регулируеми охладителни кръга
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през 
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез 
включваща се вентилация

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление, 
включващо се постоянно, регулируемо 

 · Рафтове от буково дърво
 · 4 рафта, от които 2 изтеглящи се върху телескопични 
шини, от които 1 презентационен рафт

Предимства на оборудването
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред
 · Сменяемо окачване на вратата

Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 15, 17

EWTgb 1683 
Vinidor

EWTgw 1683 
Vinidor

EWTdf 1653 
Vinidor

88 88

Може да се достави от 3-тото тримесечие на годината Може да се достави от 3-тото тримесечие на годината
Може да се достави от 2-рото тримесечие на годината
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UWT 1682

Наравно с мебелната част / уред за вграждане под плот
Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 144 / 0,392 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 34
Брутен / общ полезен обем: 123 / 94 l
Ниво на шум: 36 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Черна врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 82-87 / 60 / мин. 58,0

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното пространство,  
сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей за двете зони за вино
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца

 
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона от +5°C до +20°C 
 · 2 регулируеми охладителни кръга
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през  
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) осветление, включващо се постоянно, регулируемо 
 · Рафтове от буково дърво
 · 5 рафта, от които 3 изтеглящи се върху телескопични шини

 
Предимства на оборудването
 · TipOpen
 · ·Регулируеми на височина опорни крачета отпред и отзад
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 15

UWT 1682 
Vinidor

82-87

Иновативната технология TipOpen отваря 
стъклената врата при натискането й на 
няколко сантиметра. Ако вратата не се 
издърпа до 3 секунди, системата SoftSystem 
отново я затваря.

Мултитемпературни охладители за вино
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Управление
 · MagicEye дигитално отвътре във вътрешното пространство,  
електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей 
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца

 
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона от +5°C до +20°C 
 · 1 регулируем охладителен кръг
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през  
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) осветление, включващо се постоянно
 · Рафтове от буково дърво
 · 4 рафта, от които 3 изтеглящи се върху телескопични шини

 
Предимства на оборудването
 · Дръжка от неръждаема стомана
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред и отзад
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Ключалка

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 13, 14, 15, 16

Наравно с мебелната част / уред за вграждане под плот
Енергиен клас: B
Консумация на енергия годишно / 24 h: 196 / 0,535 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 34
Брутен / общ полезен обем: 123 / 94 l
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата от изолационно стъкло с рамка от благородна стомана
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 82-87 / 60 / мин. 58,0

Управление
 · MagicEye дигитално отвътре във вътрешното пространство,  
електроника с бутони

 · Дигитален температурен дисплей за двете зони за вино
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца
 
Отделение за вино
 · 2 температурни зони, регулируеми в диапазона от +5°C до +20°C 
 · 2 регулируеми охладителни кръга
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през  
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) осветление, включващо се постоянно, регулируемо 
 · Рафтове от буково дърво
 · 5 рафта, от които 3 изтеглящи се върху телескопични шини
 
Предимства на оборудването
 · Дръжка от неръждаема стомана
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред и отзад
 · Сменяемо окачване на вратата
 · Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето
 · Ключалка
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 13, 15

UWTes 1672 
Vinidor

UWKes 1752 
GrandCru

Наравно с мебелната част / уред за вграждане под плот
Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 145 / 0,396 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 46
Брутен / общ полезен обем: 135 / 110 l
Ниво на шум: 38 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Врата от изолационно стъкло с рамка от благородна стомана
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 82-87 / 60 / мин. 57,5

82-87 82-87

Климатизатор за вино
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WKEgb 582

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане 
Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 106 / 0,290 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 18*
Брутен / общ полезен обем: 48 / 46 l
Ниво на шум: 34 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Черна врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 45 / 56 / мин. 55,0

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното пространство,  
сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей 
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца

 
Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема в диапазона от +5°C до +20°C 
 · 1 регулируем охладителен кръг
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през  
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) осветление, включващо се постоянно, регулируемо 
 · Рафтове от буково дърво
 · 3 рафта, от които 2 изтеглящи се върху телескопични шини

 
Предимства на оборудването
 · Вертикално отваряне на вратата с TipOpen
 · Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06

WKEgb 582 
GrandCru

45

Климатизатори за вино

В лесно отварящото се чекмедже за принад-
лежности директно под климатизаторите за вино 
от серията WKE могат да се съхраняват принад-
лежности. Освен това допълнена с него нишата от 
45 см става ниша от 60 см. Може да се закупи в 
бяло стъкло (9792 449-00) , черно стъкло (9792 
451-00) и благородна стомана (9792 453-00). 
Цена при запитване.

   *Максимално 18 бутилки тип „Бордо“ при надлъжно  
 разположение. Възможно е напречно разположение за  
 по-високите бутилки (макс. 12 бутилки). Моля вземете под  
 внимание вътрешните размери (виж монтажната скица).
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Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното пространство,  
сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей 
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца

 
Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема в диапазона от +5°C до +20°C 
 · 1 регулируем охладителен кръг
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през  
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) осветление, включващо се постоянно, регулируемо 
 · Рафтове от буково дърво
 · 3 рафта, от които 2 изтеглящи се върху телескопични шини

 
Предимства на оборудването
 · Жлебовидна дръжка
 · Сменяемо окачване на вратата

 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06, 13, 15

Врата от изолационно стъкло наравно с мебелната част / уред за вграждане 
Енергиен клас: m
Консумация на енергия годишно / 24 h: 106 / 0,290 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 18*
Брутен / общ полезен обем: 48 / 46 l
Ниво на шум: 34 dB(A)
Климатичен клас: SN-ST
Бяла врата от изолационно стъкло, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 45 / 56 / мин. 55,0

Управление
 · Дигитален LCD дисплей отвътре във вътрешното пространство,  
сензорна електроника

 · Дигитален температурен дисплей 
 · Сигнал при неизправност: светлинен и звуков 
 · Звукова аларма за вратата 
 · Защита от достъп на деца
 
Отделение за вино
 · 1 температурна зона, регулируема в диапазона от +5°C до +20°C 
 · 1 регулируем охладителен кръг
 · Динамично охлаждане, приток на свеж въздух през  
филтъра с активен въглен FreshAir

 · Регулиране на влажността на въздуха чрез включваща се вентилация
 · Светодиодно (LED) осветление, включващо се постоянно, регулируемо 
 · Рафтове от буково дърво
 · 3 рафта, от които 2 изтеглящи се върху телескопични шини
 
Предимства на оборудването
 · Вертикално отваряне на вратата с TipOpen
 · Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето
 
Аксесоари (виж страница 94-99)
 · 06

WKEgw 582 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru

Наравно с мебелната част / уред за вграждане
Енергиен клас: A
Консумация на енергия годишно / 24 h: 130 / 0,356 kWh
Макс. брой бутилки тип „Бордо” 0.75 l: 18**
Брутен / общ полезен обем: 48 / 46 l
Ниво на шум: 32 dB(A)
Климатичен клас: SN
Врата от изолационно стъкло с рамка от благородна стомана, без дръжка и рамка
Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 45 / 56 / мин. 55,0

45 45

   *Максимално 18 бутилки тип „Бордо“ при надлъжно  
 разположение. Възможно е напречно разположение  
 за по-високите бутилки (макс. 12 бутилки). Моля вземете под  
 внимание вътрешните размери (виж монтажната скица).

 **Максимално 18 бутилки тип „Бордо“ при надлъжно  
 разположение. Възможно е напречно разположение  
 за по-високите бутилки (макс. 12 бутилки). Моля вземете под  
 внимание вътрешните размери (виж монтажната скица).
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SN от +10 °C до +32 °C
ST от +16 °C до +38 °C

N от +16 °C до +32 °C
T от +16 °C до +43 °C

Фронтална вентилация

1   2  3

4  5

178

88

Размерът на нишите при уредите за вграждане е обичаен за бранша и единен. При това са определени 

дълбочината и широчината. Размерът на нишите дава информация за размера и височината на уредите. Точните 

размери на всеки уред могат да се вземат от монтажните скици за вграждане на следващите страници

Климатичният клас посочва температурата на околната среда, при която може да се използва хладилникът респ. 

фризерът и да работи най-ефективно. Дефинирани са следните климатични класове (съгласно DIN EN ISO 15502):

Прилагайки най-модерната електроника, комбинирана с високоефективни охладителни системи, във всичките 

си групи продукти Либхер предлага атрактивна и супер енергоспестяваща програма в най-добрите класове за 

енергийна ефективност. С уредите от най-добрия енергиен клас А+++ и А+++ -20% Либхер предлага уреди на 

най-високото ниво на енергоспестяването.

Вентилацията за охлаждане на компресора при всички уреди за вграждане под плот се извършва фронтално.  

В зависимост от модела това става през цокъла или през горния ръб на ъгъла. Предимството: Вече не са 

необходими вентилационни отвори в покриващия и работния плот. 

1    Уреди за вграждане в кухненска мебел не на височината на помещението. Фронтална вентилация в 

цокъла. Отвеждане на въздуха през задната стена на кухненската мебел.

2   Уреди за вграждане в кухненска мебел на височината на помещението. Фронтална вентилация в цокъла.  

 Отвеждане на въздуха през горните вентилационни отвори.
3   Уреди за вграждане с фронтална вентилация.

4   Уреди за вграждане под плот с фронтална вентилация в цокъла. Отвеждане на въздуха през горните  

 вентилационни отвори.
5   Уреди за вграждане под плот с фронтална вентилация.

Моля вземете под внимание: Всички вентилационни отвори трябва да са минимум 200 cm2.

Речник за уредите за вграждане

IKBP 2964

150

248



Шини за нивелиране

Vario-цокъл

4-точково закрепване

Монтаж на декоративна плоскост / изравнителна бленда

89

Специално избраните по-високи уреди с ниша над 140 см разполагат с 2 шини за нивелиране отдясно и отляво 

в областта на пода. Така може да се постигне перфектно подравняване на хладилника и осигуряването му срещу 

накланяне. Те осигуряват оптимално затваряне на вратата и идеално охлаждане.

Vario-цокълът позволява напасването на моделите за вграждане под плот UIK, UIG, UWT и UWK към кухненската 

мебел на височина и в дълбочина. Всичките четири опорни крачета могат да се регулират отпред с възможност 

за преместване на разстояние от 50 мм. Освен това вентилационната решетка може да се напасне вариативно 

към кухненската фасада с възможност за преместване на 55 мм.

За сигурното, стабилно и безупречно вграждане на хладилниците в кухненската мебел Либхер предоставя  

специалното 4-точково закрепване в мебелната ниша като стандарт при всички уреди с фиксирана врата. 

Точките за закрепване са скрити по елегантен начин. Ъглите на закрепване позволяват окачване в дълбочина 

отгоре и отдолу. С това ограничаване на вмъкването се постига оптимално подравняване и разполагане на 

уреда в кухненската мебел. Специално подбраните по-високи уреди за вграждане в ниша над 140 см освен това 

разполагат с 2 регулируеми на височина опорни крачета отпред.

При уредите с възможност за декорация върху вратата на уреда в декоративната рамка се поставя съответстваща 

на кухненската фасада декоративна плоскост с дебелина до 4 мм. Серийно декоративната рамка е с алуминиев 

цвят; като аксесоар могат да се доставят кафяви или бели рамки. Ако при резервните уреди наличната 

декоративна плоскост не съвпада на височина, цветово тя може да се напасне с изравнителни бленди с цвета на 

декоративната рамка. В зависимост от размера за изравняване и поради визуални причини могат да се използват 

1 или 2 изравнителни бленди (горе и/или долу). Има изравнителни бленди с три различни височини (16, 41, 60 

мм) и цвята (кафяв, бял и алуминиев). Декоративните рамки и изравнителните бленди могат да бъдат доставени 

като аксесоари (виж страница 133).
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Когато планирате обзавеждането на нова кухня, искате да вградите допълнително уред или да замените Вашия досегашен уред: В обширната програма за вграждане на 
Либхер ще откриете точния уред за всяка нужда. Либхер, специалистът в областта на хладилниците и фризерите, Ви предлага висококачествени уреди с всички предимства 
на най-модерната охладителна техника.

ECBN 6156 4

Свързване с 

водопроводната мрежа 

ECBN 6156 4

ECBN 5066 4

Свързването с водопроводната мрежа е необходимо за автоматичния ледогенератор  
за производство на кубчета лед (3/4")! 
Включително 3m удължителен маркуч за уредите с връзка към водопроводната мрежа 3/4" 

ECBN 6256 4

 

ECBN 5066 4

 

ICBN 3386 4
ICN 3376 4

Свързване с водопроводната 

мрежа 

ICBN 3386 4
SBS 70I4 4
SBS 66I3 4
SBS 66I2 4
SIGN 3576

Свързването с водопроводната мрежа е необходимо за автоматичния ледогенератор  
за производство на кубчета лед (3/4")! 
Като аксесоар може да се достави 3m удължителен маркуч за уредите с връзка към 
водопроводната мрежа 3/4" (Номер за поръчка 6030 785)

SBS 70I4 4

SBS 66I3 4

SBS 66I2 4

Максимално тегло на мебелната врата:  
Хладилно отделение: 26 kg
Фризерно отделение: 26 kg

Внимание: 
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата). 
Не са необходими мебелни шарнири.
*препоръка 560 mm

Максимално тегло на мебелната врата:
Хладилно отделение: 17 kg
Фризерно отделение: 12 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата).
Не са необходими мебелни шарнири.
*препоръка 560 mm

Максимално тегло на мебелната врата:
Хладилно отделение: 17 kg
Фризерно отделение: 12 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата).
Не са необходими мебелни шарнири.
*препоръка 560 mm

Включително 3m удължителен маркуч за  
уредите с връзка към водопроводната мрежа 3/4" 

Максимално тегло на мебелната врата: 
Хладилно отделение: 12 kg
Чекмедже: 10 kg

Внимание: 
Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 
(монтаж на фиксирана врата).
Не са необходими мебелни шарнири. 

Включително 3m удължителен маркуч за  
уредите с връзка към водопроводната мрежа 3/4" 

Максимално тегло на мебелната врата:  
Хладилно отделение: 27 kg 
Фризерно отделение: 10 kg за чекмедже

Внимание: 
Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда  
(монтаж на фиксирана врата). 
Не са необходими мебелни шарнири.

Включително 3m удължителен маркуч за  
уредите с връзка към водопроводната мрежа 3/4" 

Максимално тегло на мебелната врата: 
Хладилно отделение: 12 kg 
Чекмедже: 10 kg

Внимание: 
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата). 
Не са необходими мебелни шарнири. 

Максимално тегло на мебелната врата:  
Хладилно отделение: 18 kg
Фризерно отделение: 12 kg

Внимание: 
Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда  
(монтаж на фиксирана врата). 
Не са необходими мебелни шарнири.
*препоръка 560 mm

Свързване с 

водопроводната мрежа 

ECBN 6256 4

Свързването с водопроводната мрежа е необходимо за автоматичния ледогенератор  
за производство на кубчета лед (3/4")! 
Включително 3m удължителен маркуч за уредите с връзка към водопроводната мрежа 3/4" 

Монтажни скици
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ICUS 2924 4

*препоръка 560 mm.

*препоръка 560 mm

ICBP 3266 4

*препоръка 560 mm

ICBS 3224 4 
ICS 3224 4 
ICUS 3224

ICP 2924 4

IKBP 3564 4	 IKBP 3560
IKB 3564 4	 IKB 3560
IKB 3524 4 IKB 3520
IK 3524 4 IK 3520
IKF 3510
Максимално тегло на мебелната врата: 26 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата).
Не са необходими мебелни шарнири.
*препоръка 560 mm

Максимално тегло на мебелната врата:
Хладилно отделение: 18 kg
Фризерно отделение: 12 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 
(монтаж на фиксирана врата).
Не са необходими мебелни шарнири. 
*препоръка 560 mm

Максимално тегло на мебелната врата:
Хладилно отделение: 18 kg
Фризерно отделение:12 kg

Внимание: 
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата). 
Не са необходими мебелни шарнири. *препоръка 560 mm

Максимално тегло на мебелната врата:
Хладилно отделение: 16 kg
Фризерно отделение: 12 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата).
Не са необходими мебелни шарнири. 
*препоръка 560 mm

 

SIGN 3576 4
SIGN 3556 4

Максимално тегло на мебелната врата: 26 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата).
Не са необходими мебелни шарнири.
*препоръка 560 mm

Размери на вратата (Ш/В/Д): 595 /1816 /552 mm
*препоръка 560 mm

Размери на вратата (Ш/В/Д): 595 / 1816 / 552 mm
* препоръка 560 mm 
** изображения с монтирана рамка от благородна стомана

  

EWTgb 3583
EWTgw 3583

  

EWTdf 3553

 
ICBN 3376 4	 ICBN 3324 4	

ICN 3386 4 ICUN 3324 4
ICP 3324 4		 SICN 3386 4
ICU 3324 4

ICBS 3324 4
ICUNS 3324 4
ICS 3334 4
ICS 3324 4
ICNS 3324 4
ICUS 3324 4
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Когато планирате обзавеждането на нова кухня, искате да вградите допълнително уред или да замените Вашия досегашен уред: В обширната програма за вграждане на 
Либхер ще откриете точния уред за всяка нужда. Либхер, специалистът в областта на хладилниците и фризерите, Ви предлага висококачествени уреди с всички предимства 
на най-модерната охладителна техника.

  

SIGN 2756 4

IK 1964 4 
IK 1960
IKB 1920
IK 1920

Максимално тегло на мебелната врата: 16 kg

Внимание: 
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата). 
Не са необходими мебелни шарнири. 
*препоръка 560 mm

Максимално тегло на мебелната врата: 16 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата на уреда 
(монтаж на фиксирана врата).
Не са необходими мебелни шарнири. 
*препоръка 560 mm

IKP 1664 4	

IKP 1660 
IK 1624 4	

IK 1620

ICTS 2231 4

*препоръка 560 mm

Максимално тегло на мебелната врата: 21 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата).
Не са необходими мебелни шарнири. 
*препоръка 560 mm 

IKS 2334 4
IKS 2330

*препоръка 560 mm

IKBP 2364 4	 IKBP 2360
IKB 2364 4	 IKB 2360
IKB 2324 4 IKB 2320
IKP 2364 4	 IKP 2360
IK 2364 4 IK 2360
IK 2324 4 IK 2320

Максимално тегло на мебелната врата: 19 kg
Внимание: 
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата).  
Не са необходими мебелни шарнири. *препоръка 560 mm

Размери на вратата (Ш/В/Д): 595 / 1233 / 552 mm
*препоръка 560 mm,

Размери на вратата (Ш/В/Д): 595 / 1233 / 552 mm
*препоръка 560 mm
**изображения с монтирана рамка от благородна стомана

EWTgb 2383
EWTgw 2383

EWTdf 2353

IKBP 2764 4	 IKBP 2760
IKB 2764	4	 IKB 2760
IKB 2724	4	 IKB 2720 
IKBP 2760 IK 2720 
IK 2764 4	 IK 2760
Максимално тегло на мебелната врата: 21 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата). 
Не са необходими мебелни шарнири.  
*препоръка 560 mm

Монтажни скици

IKBP 2964 4

Максимално тегло на мебелната врата: 22 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата).  
Не са необходими мебелни шарнири. 
*препоръка 560 mm
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IGN 1664 4
IG 1624 4
IB 1650

IGS 1624 4 
IKS 1624 4 
IKS 1620

   

IGN 1064 4
IG 1024 4

EWTgb 1683
EWTgw 1683

EWTdf 1653

Вграждане под плот:
Цокълът може да се регулира на  
височина от 50 mm чрез регулировъчни  
винтове, Протокът и отвеждането на въздуха 
се извършват изключително през приложената 
вентилационна решетка.

Стъклена врата без дръжка и без рамка.
Размери на вратата (Ш/В/Д): 596/717/39 mm

   

UWT 1682

   

WKEgb 582
WKEgw 582

Внимание:
Отвеждането на въздуха е винаги нагоре. 
При вграждане под плот е необходим 
вентилационен отвор под работния плот.

Стъклена врата с рамка от благородна стомана.
Размери на вратата (Ш/В/Д): 591/455/16 mm

Стъклена врата с рамка от благородна стомана
Размери на вратата (Ш/В/Д): 595 /450 /35 mm

   

WKEes 553

  

UWKes 1752
UWTes 1672

Вграждане под плот:
Цокълът може да се регулира на  
височина от 50 mm чрез регулировъчни  
винтове, Протокът и отвеждането на въздуха 
се извършват изключително през приложената 
вентилационна решетка.

Стъклена врата без дръжка и без рамка. 
Размери на вратата (Ш/В/Д): 592/716/38 mm

     

UIK 1424 4	 UIK 1550
UIG 1313 4	 UIK 1620

*препоръка 560 mm

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата).  
Не са необходими мебелни шарнири.

Вариативна височина на цокъла при височина на уреда
от 820 mm: 100-170 mm, при височина на уреда
от 870 mm: 150-220 mm. Дълбочина на цокъла от 22-77 mm.

Максимално тегло на мебелната врата: 14 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата).
Не са необходими мебелни шарнири.
*препоръка 560 mm

Максимално тегло на мебелната врата: 16 kg

Внимание:
Монтаж на мебелната врата към вратата  
на уреда (монтаж на фиксирана врата).
Не са необходими мебелни шарнири.
*препоръка 560 mm

Размери на вратата (Ш/В/Д): 595 / 906 / 552 mm
*препоръка 560 mm

Размери на вратата (Ш/В/Д): 595 / 906 / 552 mm
*препоръка 560 mm
**изображения с монтирана рамка от благородна стомана
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Аксесоари

Благодарение на възможността за обслужване с едната ръка красивата кутия за масло може да се 
транспортира удобно хваната за капака и да се отваря лесно. Благодарение на добре обмислените пропорции 
в нея могат да се съхранява масло с различни размери. Тя е нечуплива и подходяща за миене в миялна 
машина и пасва за всички рафтове на Либхер.

Кутия за масло

Вариативно използваемата поставка за яйца може да се изважда и така да се регулира според количеството. 
Така например на нея могат да се съхраняват винаги сигурно до 20 кокоши яйца или като се обърне до 28 
пъдпъдъчи яйца. Освен това тя предоставя възможността за съхранение на яйцата с острия връх надолу, 
за да се удължи трайността им.

Вариативно използваема поставка за яйца

За всички комбинирани хладилник-фризери и хладилници за вграждане 7420 316

Чекмеджето VarioSafe предлага прегледност и създава ред. Това е оптималното място за по-малки 
хранителни продукти и опаковки. За запълването с по-високи продукти е налице втора височина за пъхване 
чекмеджето VarioSafe може да бъде поставено на множество позиции на в хладилното отделение.

Рафтът за бутилки също предлага практично и красиво решение за съхранението на напитките.

Рафт за бутилки

За всички комбинирани хладилник-фризери и хладилници за вграждане 7420 306

ICBN 3376, 3386; ICBP 3266; IKB(P) 2360, 2364, 2760, 2764, 3560, 3564; SBS 70I4, 66I3 9881 028 

(S)ICN 3386, 3376; IK(P) 1960, 1964, 2360, 2364, 2760, 2764; SBS 66I2 9881 156

(S)ICN 3376, 3386; IK(P) 1660, 1664 1960, 1964, 2360, 2364, 2760, 2764; SBS 66I2, 66I3 9881 078

Comfort: ICNS; ICP, ICS; ICU; ICUN; ICUNS; ICUS; IK; IKF; IKFS 9881 030

Comfort: IKB; ICBN; ICBS 7112 504

ICTS 2231 7112 849

Чекмедже VarioSafe

01

02

03

04
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При поръчки на аксесоари към артикулните номера непременно се посочва моделът / сервизният номер на уреда

Гъвкавата система FlexSystem за чекмеджето BioFresh и BioCool спомага за прегледното гъвкаво съхранение 
и сортиране на хранителните продукти. Тя позволява сортирането, например на плодове, зеленчуци или 
според срока на годност. Всички части от стабилната гъвкава система FlexSystem са лесни за почистване 
и подходящи за миене в съдомиялна машина.

Гъвкава система FlexSystem

Интегрираният филтър с активен въглен FreshAir пречиства циркулиращия въздух и филтрира бързо 
неприятните миризми. Той е лесно сменяем и осигурява оптимално качество на въздуха. Препоръчва се 
ежегодната му смяна, а при моделите от серията BluPerformance функцията за напомняне показва, кога 
трябва да се смени филтърът.

Филтър с активен въглен FreshAir

Резервен воден филтър за интегрирания воден филтър за перфектното качество на водата при уреди с 
ледогенератор (IceMaker). Електронното управление показва, кога трябва да се смени водният филтър. 
Препоръчва се смяна през половин година.

ECBN 6256; ECBN 6156; ECBN 5066 9881 227

За всички модели с 4-звездна фризерна камера и 4-звездно фризерно отделение 7420 322

Голямата форма за кубчета лед с капак може да се пълни удобно с вода благодарение на комфортния отвор 
за пълнене. Абсолютно плътният капак позволява сигурното и сухо транспортиране и поставяне на формата. 

Форма за кубчета лед с капак

ICBN; ICBS; ICN; ICNS; ICP; ICS; ICU; ICUN; ICUNS; ICUS; IK; IKB; SBS; SICN 9881 140

UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682; EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582 (2 броя) 9881 289

WKEes 553 9881 291

Воден филтър

05

06

07

08
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С акумулатора за студ при евентуално прекъсване на тока може да се запази студа във фризерите и 
във фризерното отделение на комбинираните хладилник-фризери. По този начин акумулаторът за студ 
гарантира допълнителен студов резерв за съхраняваните замразени продукти.

Акумулатор за студ

Върху практичната табла за замразяване могат да се замразяват отделно плодове, малки зърнести плодове, 
билки и тревисти растения. Това предотвратява слепването им при замразяването, запазва формата им и 
улеснява по-късното им херметично опаковане и порциониранe.

Табла за замразяване

3 метра удължителен маркуч за уредите за свързване с водопроводната мрежа 3/4". 

3 м дълъг маркуч за ледогенератора (IceMaker)

Настроеният от завода ъгъл на отваряне на вратата може да се намали от 115° на 90°. Това предпазва 
вратата на уреда и/или предната мебелна част при позиционирането в ниша или директно до стената.

Ограничител на отварянето на вратата

За комбинирани хладилник-фризери и фризери с NoFrost 9881 036

ICBP; ICBS; ICP; ICS; ICTS; ICU; ICUS; IG; IGS 7430 458

Уреди за вграждане 7430 662

За всички модели за свързване с водопроводната мрежа  6030 785

Уреди за вграждане с 1 врата за ниша над 140 cm 9096 212

Уреди за вграждане, с изключение на тези с 1 врата за ниша над 140 cm 9096 214

ECBN 5066 9096 699
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UWKes 1752 7113 625

UWKes 1752 7436 193

За поддръжка на повърхности от благородна стомана (да не се използва при SmartSteel).

Препарат за поддръжка на благородна стомана

Ръчно изработеният рафт от оставеното в естествения му вид дърво е оптимално решение за сигурното 
съхранение на бутилките тип „Бордо”. Пълният капацитет на уреда може да бъде използван чрез поставянето 
на бутилките една срещу друга. 

Дървен рафт

За решетъчни рафтове в EWTdf, EWTgb, EWTgw (2 броя) 7420 248

За всички други дървени рафтове (5 броя) 9094 559

Гъвкавата клипс-система за надписване осигурява бърз и подреден поглед върху запасите от вино.  
С картончета, които могат да бъдат надписани повторно, за лесната смяна на надписите.

Клипс-система за поставяне на етикети

 Благодарение на практичния държач за бутилки могат да се съхраняват още повече бутилки.

Държач за бутилки 

250 ml 8409 030
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При поръчки на аксесоари към артикулните номера непременно се посочва моделът / сервизният номер на уреда
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С висококачествената, лесна за монтиране предна част от благородна стомана моделът може да се 
интегрира във всяка кухня.

Здравата дръжка от благородна стомана е лесна за монтиране и спомага за отварянето на вратата с 
минимални усилия.

Двете изваждащи се кутии Variobox улесняват сортирането и съхранението на малките хранителни продукти 
и позволяват добрата им видимост. Механизмът за стопиране на изваждането се грижи за това те да бъдат 
винаги сигурно окачени при изваждането на продуктите. Рафтът с кутиите Variobox може да се размества 
индивидуално на множество позиции от вътрешната част на вратата.

Комплект кутии VarioBox

Уреди за вграждане: хладилници и комбинирани хладилник-фризери 7420 558

EWTdf 3553 9901 573

EWTdf 2353 9901 575

EWTdf 1653 9901 577

С висококачествената, лесна за монтиране рамка от благородна стомана моделът може да се интегрира 
във всяка кухня. Здравата дръжка от благородна стомана спомага за отварянето на вратата с минимални 
усилия. Вече има налице пробити отвори за дръжките от благородна стомана.

Рамка от благородна стомана с дръжка 

Предна част от благородна стомана

ECBN 6256 Панел от благородна стомана хлад. част 213,4 cm височина на нишата 9900 335

ECBN 6256 Панел от благородна стомана хлад. част 203,2 cm височина на нишата 9900 337

ECBN 6256 Панел от благородна стомана фриз. част 213,4 cm височина на нишата 9900 323

ECBN 6156 Панел от благородна стомана хлад. част 203,2 cm височина на нишата 9900 333

ECBN 6156 Панел от благородна стомана хлад. част 9900 331

ECBN 5066 Панел от благородна стомана фриз. част 9900 323

ECBN 5066 Панел от благородна стомана хлад. част 213,4 cm височина на нишата 9900 285

ECBN 5066 Панел от благородна стомана хлад. част 203,2 cm височина на нишата 9900 287

ECBN 5066 Панел от благородна стомана фриз. част 9900 283

Дръжки

ECBN 6256 комплект дръжки от благородна стомана 9900 339

ECBN 6256 комплект алуминиеви дръжки 9900 513

ECBN 5066 комплект дръжки от благородна стомана 9900 279

ECBN 5066 комплект алуминиеви дръжки 9900 281
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SoftSystem за уреди за вграждане с монтаж на плъзгаща се врата

ICBS; ICNS; ICS; ICTS; ICUNS; ICUS; IGS; IKS 9096 494

Носещ решетъчен рафт

21

22

Доставяната като аксесоар система за омекотяване на затварянето за уредите с плъзгаща се врата 
осигурява оптимален комфорт на обслужването. С нея вратите се затварят нежно и тихо. Моля вземете 
под внимание: При вече монтирани уреди омекотяването на затварянето може да бъде монтирано 
допълнително само със значителни разходи. За правилния монтаж на омекотяването на затварянето е 
задължително необходима мебелна дълбочина от 560 mm. При комбинираните хладилник-фризери е 
необходимо отделно омекотяване на затварянето за всяка врата. 

Опционално използваемият носещ решетъчен рафт се грижи за идеалното разпределяне на мястото, 
по-добрата видимост и удобния достъп до Вашите дълбоко замразени продукти. 

Комплекти за монтаж и свързване

Комплект за свързване за разделени мебелни предни части при замяна на комбинирани хладилник-фризери с уреди с 1 врата 9086 398

Монтажен комплект за странично закрепване UIK; UIG (außer UIK 1550) 9096 126

Монтажен комплект за странично закрепване UIK 1550 9096 228

Комплекти за закрепване

Комплект за закрепване за уреди Side-by-Side UWT; UWK 9901 647

Комплект за закрепване при смяна на окачването на вратата UWT 1682; UWTes 1672; UWKes 1672 9901 651

При поръчки на аксесоари към артикулните номера непременно се посочва моделът / сервизният номер на уреда

IK 3524, IKBP 2964, 3524, 3564 7112 223
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Вашият партньор на Либхер от специализираната търговия ще Ви консултира компетентно при избора на 
правилния уред на Либхер

Нашата програма от каталози

Потърсете при Вашия партньор на Либхер от специа-
лизираната търговия нашите основни каталози за сво-
бодностоящи уреди и уреди за вграждане, както и за 
специализираните каталози за програмите на уредите 
с BioFresh, центровете за свежест, уредите за вино и 
компактните уреди. Всички каталози могат и да се 
изтеглят в интернет на адрес   
home.liebherr.com

Гаранция ПЛЮС
Възползвайте се от многото предимства на удължената с 
2 или 7 години гаранция. Повече информация можете да 
получите на адрес home.myliebherr.com или при Вашия 
партньор на Либхер от специализираната търговия.

Смарт комуникация във всички канали

BioFresh App
Полезна информация за перфектното  
съхранение, витамините и минералите  
на хранителните продукти.

WineGuide App 
Бърз обзор на вината в бутилки тип 
„Бордо”, техните производители и  
правилното им съхранение.

Kitchen Photo Designer App
Планирайте собственото си кухненско прос-
транство: направете снимка на кухнята, избе-
рете модел на Либхер и го позиционирайте 
на снимката с едно движение на пръста.

IceCrusher App
Само с едно натискане на пръста кубче-
тата лед падат от дисплея. Освен това ще 
получите най-добрите рецепти за свежи и 
вкусни смутита.

Тук ще научите за наличните приложения 
за съответните операционни системи 
(Apple, Android и т.н.) и видове уреди.
app.home.liebherr.com

Потопете се в света на свежестта на 
FreshMAG и научете от нашите експерти 
всичко, свързано с нашите уреди, съхра-
нението на хранителните продукти,  
храненето, рецептите и т.н.

Оттук ще стигнете директно до нашите 
канали в социалните медии.  
socialmedia.home.liebherr.com

Уреди за вграждане
Хладилници & фризери

FrischeCenter
Special

Wein
Special

Design und Lifestyle
Special

Свободностоящи
Хладилници & фризери

BioFresh
Special


