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Kombinované americké chladničky 
Maximum prostoru pro vaše potraviny

Chlazení
Prostorný chladicí oddíl s nastavitelnou tep-
lotou v rozsahu od +3 do +9 °C zajišťuje, 
že vaše potraviny budou vždy čerstvé.

BioFresh
Přihrádky BioFresh poskytují teplotu mírně 
 přesahující bod mrazu, takže umožňují skla-
dování masa, ryb, ovoce, zeleniny nebo 
mléčných produktů po mnohem delší dobu 
než v běžné chladničce.

BioFresh-Plus
Přihrádky BioFresh-Plus jsou pro skladování 
potravin ještě flexibilnější. Umožňují nasta-
vení teploty na 0 °C nebo –2 °C, takže 
skladovat v nich potraviny jako maso, ryby, 
ovoce,  zeleninu nebo mléčné produkty 
je možné mnohem déle, než v běžné 
chladničce.

Mrazení
Mraznička NoFrost s automatickým výrob-
níkem ledu IceMaker je zárukou nepřetr-
žité dodávky ledu. Uložené potraviny jsou 
zmrazeny pomocí cirkulujícího vzduchu zba-
veného vlhkosti. Díky tomu se v mrazničce 
netvoří námraza a potraviny nezamrzají. 
Odpadá také potřeba odmrazování.

Vícezónová vinotéka
Vícezónová vinotéka chladničky SBSes 8486 
obsahuje dvě individuálně nastavitelné 
teplotní zóny pro skladování vína přesně při 
požadované teplotě – mezi 5 až 20 °C. 
Červená vína, bílá vína a šampaňské tak 
lze skladovat v jednom spotřebiči při opti-
málních teplotách.

Mezi trendy současného životního stylu patří bezesporu zdravé 
jídlo. Naše kombinované chladničky představují ideální řešení 

pro skladování velkého množství potravin. Poskytují dostatek prostoru 
pro zásoby a nabízí několik teplotních zón pro optimální uchování 
jejich čerstvosti. Chcete-li mít možnost uchovávat velký objem potravin, 
nabídne vám naše značka velký výběr chladniček vybavených tech-
nologií BioFresh, mrazničkou, přihrádkou pro skladování vína či výrob-
níkem ledu IceMaker. A jejich exkluzivní design se stane zaručeně 
 středem pozornosti vaší kuchyně.

Mimořádně úsporné co do spotřeby energie

Energetická účinnost byla a je u společnosti Liebherr 
ústředním tématem, které hraje významnou roli již 
při navrhování nových spotřebičů.

Přesné elektronické řídicí jednotky v kombinaci s 
optimalizovanými chladicími komponenty, používání 
vysoce izolačních materiálů a vysoce účinných kom-
presorů zajišťují nejlepší energetickou účinnost našich 
spotřebičů.

Společnost Liebherr tak nastavuje nové standardy 
i v současném sortimentu chladniček a mrazniček 
a nabízí atraktivní program spotřebičů v třídách 
 energetické účinnosti A+ až A+++ / –20 %.
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Side-by-side chladnička z mrazničkou SBSes 8486 
disponuje šesti různými klimatickými zónami 
a nabízí celou škálu nových možností. Část  
na uskladnění vína disponuje dvěmi, jejichž  
teplota může být nastvena nezávisle na sobě dle 
potřeb uživatele, a to vždy mezi +5 a +20 °C.

Automatický výrobník ledu IceMaker od Liebherr 
s připojením na vodovod zajišťuje ledové kostky 
v nejlepší kvalitě pro každou příležitost. Ať už na 
jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty – 
v objemném boxu je dostatečná zásoba ledových 
kostek. IceMaker, můžete kdykoli vypnout, sám 
automaticky udržuje a doplňuje zásobu ledu.

SoftSystem zaručuje jemné zavření dveří, i pokud 
jsou dveřní police zcela zaplněny a jsou zavřeny 
velkou, až neúměrnou silou. Zabraňuje rovněž 
nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveř-
ním prostoru, při nadměrně intenzivním zavření 
dveří uživatelem.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Volně stojící

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot 
 potravin pomocí velmi rychlého zmrazení nabízí 
přístroje NoFrost mrazící výkon v profesionální 
 kvalitě. Uložené potraviny i úložný prostor mraz-
ničky tak zůstávají vždy bez námrazy.

Úložné boxy BioFresh zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých potravin.  
Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby 
a mléčné výrobky udržují své vitamíny, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle, než v klasické chladicí části.
Úložný box BioFresh-Plus nabízí ještě více možností pro individuální nastavení uchovávání potravin.  
Nastavitelná teplota boxu v rozmezí 0 až –2 °C zajistí potravinám typu ovoce, zelenina, ryby a mořské plody, 
či maso a mléčné výrobky mnohem delší čerstvost a svěžest, než je tomu u jiných běžně dostupných chladniček. 
Součástí úložného boxu BioFresh-Plus je přihrádka na ryby a mořské plody.

Poznávacími znameními řady BluPerformance jsou 
především mimořádně kvalitní materiály, precizní 
řemeslné zpracování každého detailu a intuitivní 
dotykové ovládání. Integrace kompaktní chladicí 
technologie do soklu spotřebiče a použití precizních 
elektronických řídicích systémů umožňuje ještě vyšší 
energetickou efektivitu, poskytuje více úložného 
 prostoru a zlepšuje ergonomii mrazicího oddílu.

Povrch SmartSteel znatelně snižuje viditelnost 
 otisků prstů. Vysoce kvalitní nerezová ocel povrchu 
SmartSteel navíc zaručuje jeho snadnou údržbu 
a odolnost vůči poškrábání.
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Červené a bílé víno či šampaňské můžete uchovávat dohromady nebo 
odděleně – při teplotách vhodných pro konzumaci jednotlivých druhů. 
Za dvířky z tónovaného skla s UV ochranou budou lahve vypadat 
opravdu dobře. Osvětlení uvnitř vinotéky je tvořeno LED diodami a jeho 
intenzitu lze nastavit zcela podle potřeby. Protože speciální LED osvětlení 
produkuje minimum tepelné energie, mohou se zde prezentovat vína 
dlouhodobě se zapnutým osvětlením. Dřevěné police jsou umístěny na 
teleskopických kolejničkách a je možné je v některých případech složit.

Úložné boxy BioFresh-Plus jsou osvětleny pomocí LED diod, které posky-
tují dokonalý přehled o uložených potravinách. Jsou rovněž upevněny na 
teleskopických kolejničkách s hladkým pohybem a lze je vytáhnout z chlad-
ničky při úhlu otevření dvířek pouhých 90°. Úložný box BioFresh-Plus nabízí 
ještě více možností pro individuální nastavení uchovávání potravin. Nastavi-
telná teplota boxu v rozmezí 0 až –2 °C zajistí potravinám typu ovoce, 
zelenina, ryby a mořské plody, či maso a mléčné výrobky mnohem delší 
čerstvost a svěžest, než je tomu u jiných běžně dostupných chladniček. 
Součástí úložného boxu BioFresh-Plus je přihrádka na ryby a mořské plody.

Kombinovaná americká chladnička SBSes 8486 s šesti 
různými teplotními zónami obsahuje širokou škálu inova-

tivních řešení. Vícezónová vinotéka chladničky SBSes 8486 
obsahuje dvě individuálně nastavitelné teplotní zóny pro 
skladování vína přesně při požadované teplotě – mezi 5 až 
20 °C. Mraznička NoFrost s automatickým výrobníkem ledu 
IceMaker nabízí profesionální technologii mražení, která 
zajistí dlouhodobou čerstvost, zatímco prostorný chladicí 
oddíl udrží potraviny svěží pro každodenní použití. Úložné 

boxy BioFresh umožňují skladování ovoce, zeleniny, masa a 
mléčných výrobků mnohem déle než v běžné chladničce 
díky teplotě těsně nad bodem mrazu. Přihrádky BioFresh-Plus 
jsou díky nastavitelné teplotě (0 nebo –2 °C) pro skladování 
potravin ještě flexibilnější. Součástí úložného boxu BioFresh-
Plus je přihrádka na ryby a mořské plody. Tyto chladničky 
díky teplotním zónám, chladničce, přihrádkám BioFresh, 
mrazničce a boxu pro skladování vína tak představují ideální 
řešení pro skladování pestré škály potravin a nápojů.

Šest teplotních zón v jednom spotřebiči: SBSes 8486

Automatický výrobník ledu IceMaker od Liebherr s připojením na 
vodovod zajišťuje ledové kostky v nejlepší kvalitě pro každou příleži-
tost. Ať už na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty – v objem-
ném boxu je dostatečná zásoba ledových kostek. IceMaker můžete 
kdykoli vypnout, sám automaticky udržuje a doplňuje zásobu ledu.

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

 Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

121

   

SBSes 8486 
PremiumPlus

Třída energetické náročnosti: M ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 320 / 0,874 kWh ¹
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 48
Celková využitelná kapacita: 645 l (Chladnička: 519 l včetně oddílu BioFresh: 132 l 
včetně prostoru na víno: 153 l / Mrazicí oddíl: 126 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Ovládací prvky
2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh, mrazničky a víno
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Povrchová úprava BlackSteel je mimořádně atraktivní a jedinečnou for-
mou černé nerezové oceli, která nezůstane bez povšimnutí. Dohromady 
s vysoce kvalitním povrchem SmartSteel propůjčuje tento nový materiál 
našim spotřebičům moderní vzhled a zachovává jejich nadčasovou 
eleganci. Modely s povrchovou úpravou BlackSteel se stanou oprav-
dovým klenotem každé kuchyně. Praktická hliníková rukojeť dvířek 
s integrovaným otevíracím mechanismem umožňuje praktické otevírání 
spotřebiče s minimem úsilí. 

Unikátní dojem a pocit vysoké kvality vnitřku chladničky podtrhuje charak-
teristická výbava Premium GlassLine. Zatímco police a úložné boxy jsou 
vyrobeny z bezpečnostního skla, jejich okraje a dveřní přihrádky lemuje 
nerezová ocel. Dělenou skleněnou polici je možné přesunout tak, aby šlo 
do chladničky uložit vysoké nádoby. Zásuvka VarioSafe je perfektním 
místem pro skladování menších nádob či obalů. Zásuvka může být umís-
těna v různých úrovních světelných panelů.

Prémiové chladničky BluPerformance se pyšní těmi 
nejkvalitnějšími materiály, pečlivým zpracováním i 

těch nejmenších detailů a precizním ovládáním pomocí 
dotykové obrazovky. Integrace kompaktní chladicí 
technologie do spodní části spotřebiče a použití pre-
cizních elektronických řídicích systémů umožňuje ještě 

vyšší energetickou efektivitu, poskytuje více úložného 
prostoru a zlepšuje ergonomii mrazicího oddílu. Techno-
logie BioFresh pomáhá uložené potraviny udržet déle 
čerstvé. Elegantní a nadčasový design chladniček řady 
BluPerformance zaručuje, že se z nich stane střed pozor-
nosti každé domácnosti.

Estetický klenot v provedení BlackSteel: SBSbs 8673

Úložné boxy BioFresh zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi 
dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu 
a ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby 
a mléčné výrobky udržují své vitamíny, jemnou vůni a chutný vzhled 
výrazně déle, než v klasické chladicí části.

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

 Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

121

   

SBSbs 8673 
Premium

Třída energetické náročnosti: L ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 255 / 0,696 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 629 l (Chladnička: 367 l včetně oddílu BioFresh: 133 l /  
Mrazicí oddíl: 262 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 121 / 66,5 ¹

Ovládací prvky
2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
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Diody LED, které dokonale osvětlují vnitřek chladničky, nevyžadují údržbu 
a jsou energeticky efektivní. Produkují minimální množství tepla, takže 
zaručují vždy optimální podmínky pro uložení čerstvých potravin. Sofisti-
kované rozmístění osvětlení garantuje maximální úložný prostor (přítom-
nost osvětlení nesnižuje jmenovitou kapacitu spotřebiče). Výkonný cirku-
lační systém PowerCooling zajišťuje rychlé zchlazení čerstvě vložených 
potravin (ovšem bez nežádoucího teplotního šoku pro potraviny) a udržuje 
rovnoměrnou teplotu v celém úložném prostoru chladničky. Aktivní uhlí-
kový filtr FreshAir je integrován přímo do směrového ventilátoru, kde 
zbavuje proudící vzduch pachové složky. 

Víceúčelové úložiště v podobě integrované skleněné police a roštu na 
lahve. Jakmile nepotřebujete jednu z těchto polic používat, lze ji prakticky 
zasunout pod druhou. Při použití roštu na lahve posuňte dveřní přihrádky 
nahoru, aby bylo možné skladovat i vyšší lahve. LED osvětlení zadní 
stěny se nachází v zadní části vodorovné izolační – dělicí přepážky. 
Energeticky úsporné, ekologické diody LED, které nevyžadují údržbu, 
poskytují optimální osvětlení zadní stěny chladničky, čímž vytvářejí 
působivý a jednolitý světelný koncept.

Dotykový displej, který je integrován nad dveřmi chladničky, disponuje 
vysokým rozlišením a kontrastem 2,4", což umožňuje přesné nastavení 
požadované teploty.

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

 Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Kombinované americké chladničky Liebherr díky 
svému elegantnímu a nadčasovému designu uspo-

kojí i ty nejvyšší estetické požadavky. Kvalita, na kterou 
klademe při výrobě našich spotřebičů důraz, je evidentní 
u všech jejich součástí – od prémiových materiálů po 
sofistikovaný design. Aby se nám dařilo konzistentně 
 splňovat kvalitativní standardy, důsledně posuzujeme 

design každého nového produktu s ohledem na prak-
tičnost a jednoduchou obsluhu. Například dotyková, 
vysoce kontrastní, 2,4" obrazovka s vysokým rozlišením 
se nachází za dvířky a její pozorovací úhel umožňuje 
snadné čtení údajů odkudkoliv. Obrazovková nabídka 
je poté intuitivní a velmi snadno ovladatelná.

Kombinovaná americká chladnička řady BluPerformance:  
SBSes 8663

121

   

SBSes 8663 
Premium

Třída energetické náročnosti: L ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 258 / 0,702 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 635 l (Chladnička: 367 l včetně oddílu BioFresh: 133 l /  
Mrazicí oddíl: 268 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 121 / 66,5 ¹

Ovládací prvky
2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
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Průhledné a prostorné boxy BioFresh, které lze komfortně a bez námahy 
vysouvat na teleskopických výsuvech, zajišťují jasný přehled o uložených 
potravinách. Boční bodové osvětlení z LED diod zajišťuje perfektní 
osvětlení průhledných boxů. Víceúčelovou plochu lze využít na stabilní 
uložení lahví, nebo po vložení skleněné redukční police na uložení 
různých potravin. Redukční plochy jsou vzájemně zaměnitelné a jsou 
uloženy pod sebou.

Automatický výrobník ledu IceMaker od Liebherr s připojením na vodo-
vod zajišťuje ledové kostky v nejlepší kvalitě pro každou příležitost. Ať už 
na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty – v objemném boxu je 
dostatečná zásoba ledových kostek. IceMaker můžete kdykoli vypnout, 
sám automaticky udržuje a doplňuje zásobu ledu.

Kromě prostorné mrazničky nabízí kombinovaná 
americká chladnička SBSes 8473 také dva velké 

úložné boxy BioFresh. Přihrádky BioFresh poskytují tep-
lotu mírně přesahující bod mrazu, takže umožňují skla-
dování masa, ryb, ovoce, zeleniny nebo mléčných pro-
duktů po mnohem delší dobu než v běžné chladničce. 

Mrazicí technologie NoFrost umožňuje dlouhodobé 
skladování potravin bez zamrzání, takže odmrazování 
spotřebiče již patří minulosti. Automatický výrobník ledu 
IceMaker dále zaručeně poskytne dostatek ledu pro 
každou příležitost.

Kombinovaná americká chladnička s extra velkou přihrádkou BioFresh:  
SBSes 8473

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

 Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Diody LED, které dokonale osvětlují vnitřek chladničky, nevyžadují 
údržbu a jsou energeticky efektivní. Produkují minimální množství tepla, 
takže zaručují vždy optimální podmínky pro uložení čerstvých potravin. 
Sofistikované rozmístění osvětlení garantuje maximální úložný prostor 
(přítomnost osvětlení nesnižuje jmenovitou kapacitu spotřebiče).

121

  

SBSes 8473 
Premium

Třída energetické náročnosti: L ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 251 / 0,686 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 688 l (Chladnička: 562 l včetně oddílu BioFresh: 172 l /  
Mrazicí oddíl: 126 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Ovládací prvky
2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
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Úložné boxy BioFresh zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi 
dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a 
ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a 
mléčné výrobky udržují své vitamíny, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně 
déle, než v klasické chladicí části.

Automatický výrobník ledu IceMaker od Liebherr s připojením na vodo-
vod zajišťuje ledové kostky v nejlepší kvalitě pro každou příležitost. Ať už 
na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty – v objemném boxu je 
dostatečná zásoba ledových kostek. IceMaker můžete kdykoli vypnout, 
sám automaticky udržuje a doplňuje zásobu ledu.

Kromě prostorné mrazničky nabízí kombinovaná ame-
rická chladnička SBSef 7343 také dva velké úložné 

boxy BioFresh. Přihrádky BioFresh poskytují teplotu 
mírně přesahující bod mrazu, takže umožňují skladování 
masa, ryb, ovoce, zeleniny nebo mléčných produktů po 

mnohem delší dobu než v běžné chladničce. Mrazicí 
technologie NoFrost umožňuje dlouhodobé skladování 
potravin bez zamrzání, takže odmrazování spotřebiče již 
patří minulosti. Automatický výrobník ledu IceMaker dále 
zaručeně poskytne dostatek ledu pro každou příležitost.

Povrch SmartSteel znatelně snižuje viditelnost otisků prstů. Vysoce kvalitní 
nerezová ocel povrchu SmartSteel navíc zaručuje jeho snadnou údržbu 
a odolnost vůči poškrábání.

Kombinovaná americká chladnička s extra velkou přihrádkou BioFresh:  
SBSef 7343

1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

 Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

121

   

SBSef 7343 
Comfort

Třída energetické náročnosti: J ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 383 / 1,048 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 654 l (Chladnička: 539 l včetně oddílu BioFresh: 155 l /  
Mrazicí oddíl: 115 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 63 ¹

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
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1  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. 
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

 Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Chladničky z řady Comfort nyní obsahují police Comfort GlassLine – 
vysoce kvalitní, skleněné dveřní přihrádky. Přihrádky Comfort GlassLine 
jsou vyrobeny z mléčného bezpečnostního skla s vkusnými plastovými 
okraji a jsou vybaveny nastavitelným držákem. Ten umožňuje bezpečnější 
skladování vyšších nádob a lahví.

Vyjímatelné, extra hluboké úložné boxy s průhlednou čelní stranou 
umožňují bezpečné skladování různých typů pokrmů a potravin. Nabízí 
dokonalý přehled o jejich obsahu a ty nejlepší podmínky pro zachování 
čerstvosti mražených potravin. Přihrádky v mrazničce a police z tvrzeného 
skla lze vyjmout. VarioSpace – praktické úložné řešení větších potravin 
a nádob.

Stylové osvětlení umístěné ve vršku lednice zajišťuje perfektní osvětlení 
celého spotřebiče. Jeho centrální umístění poskytuje nádherně rovnoměrné 
osvětlení a promyšlený design nepřekáží při skladování.

Kombinovaná americká chladnička se dvěma teplotními zónami:  
SBSef 7242

Díky svým osmi mrazicím přihrádkám NoFrost nabízí 
kombinovaná americká chladnička SBSef 7242 

mimořádnou kapacitu pro skladování potravin. Prů-
hledné boxy na zeleninu nejen, že zvyšují čerstvost, 
ale také poskytují dokonalý přehled o uložených potra-
vinách a nabízí praktickou manipulaci prostřednictvím 

posuvných kolejniček. Technologie NoFrost, která je 
unikátní pro spotřebiče Liebherr, nabízí bezpečné a 
dlouhodobé skladování mražených potravin pomocí 
cirkulace studeného vzduchu. Tato inovativní technolo-
gie značně zvyšuje úložnou kapacitu mrazničky a činí 
odmrazování reliktem minulosti.

121

   

SBSef 7242 
Comfort

Třída energetické náročnosti: J ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 359 / 0,982 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 634 l (Chladnička: 381 l / Mrazicí oddíl: 253 l)
Hlučnost: 43 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 63 ¹

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
Barevné / materiálové možnosti: SBS 7242 v bílém provedení
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Díky svým osmi mrazicím přihrádkám NoFrost nabízí 
kombinovaná americká chladnička SBSesf 7222 

mimořádnou kapacitu pro skladování potravin. Průhledné 
boxy na zeleninu nejen, že zvyšují čerstvost, ale také 
poskytují dokonalý přehled o uložených potravinách a 
nabízí praktickou manipulaci prostřednictvím posuvných 

kolejniček. Technologie NoFrost, která je unikátní pro 
spotřebiče Liebherr, nabízí bezpečné a dlouhodobé 
skladování mražených potravin pomocí cirkulace stu-
deného vzduchu. Tato inovativní technologie značně 
zvyšuje úložnou kapacitu mrazničky a činí odmrazování 
reliktem minulosti.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Přihrádky v mrazničce a police z tvrzeného skla lze vyjmout. VarioSpace 
– praktické úložné řešení větších potravin a nádob.

Rošt na lahve představuje praktické a elegantní řešení skladování nápojů. 
Tímto prostorově úsporným způsobem lze uložit až pět lahví.

Povrch SmartSteel znatelně snižuje viditelnost otisků prstů. Vysoce kvalitní 
nerezová ocel povrchu SmartSteel navíc zaručuje jeho snadnou údržbu 
a odolnost vůči poškrábání.

Kombinovaná americká chladnička se dvěma teplotními zónami:  
SBSesf 7222

121

   

SBSesf 7222 
Comfort

Třída energetické náročnosti: G
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 460 / 1,258 kWh
Celková využitelná kapacita: 640 l (Chladnička: 383 l / Mrazicí oddíl: 257 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 121 / 63

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
Barevné / materiálové možnosti: SBS 7222 v bílém provedení
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Díky svým osmi mrazicím přihrádkám NoFrost nabízí 
kombinovaná americká chladnička SBSesf 7212 

mimořádnou kapacitu pro skladování potravin. Průhledné 
boxy na zeleninu nejen, že zvyšují čerstvost, ale také 
poskytují dokonalý přehled o uložených potravinách a 
nabízí praktickou manipulaci prostřednictvím posuvných 

kolejniček. Technologie NoFrost, která je unikátní pro 
spotřebiče Liebherr, nabízí bezpečné a dlouhodobé 
skladování mražených potravin pomocí cirkulace stu-
deného vzduchu. Tato inovativní technologie značně 
zvyšuje úložnou kapacitu mrazničky a činí odmrazování 
reliktem minulosti.

FrostSafe přispívá k dokonalému skladování – kompaktní boxy mrazničky 
jsou zcela uzavřené a extra hluboké, aby při otevření dveří nedocházelo 
ke zbytečné teplotní výměně mezi okolním prostorem a zmrazenými 
potravinami. 

Nezaměnitelná interiérová výbava GlassLine evokuje pocit jedinečné 
kvality. Police jsou vyrobeny z bezpečnostního skla. Dělenou skleněnou 
polici je možné přesunout tak, aby šlo do chladničky uložit vysoké 
nádoby.

Elegantní a precizní ovládání MagicEye s vizuálním ukazatelem teploty 
umožňuje udržovat v chladničce optimální teplotu podle přání. Jedno-
značné uspořádání funkčních tlačítek je zárukou snadné a praktické 
obsluhy.

Kombinovaná americká chladnička se dvěma teplotními zónami:  
SBSesf 7212

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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SBSesf 7212 
Comfort

Třída energetické náročnosti: G
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 460 / 1,258 kWh
Celková využitelná kapacita: 640 l (Chladnička: 383 l / Mrazicí oddíl: 257 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121 / 63

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
Zobrazení teploty na LED displeji pro oddíly: chladničky a mrazničky
Barevné / materiálové možnosti: SBS 7212 v bílém provedení
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Průhledné a prostorné boxy BioFresh, které lze komfortně a bez námahy 
vysouvat na teleskopických výsuvech, zajišťují jasný přehled o uložených 
potravinách. Boční bodové osvětlení z LED diod zajišťuje perfektní 
osvětlení průhledných boxů. Víceúčelovou plochu lze využít na stabilní 
uložení lahví, nebo po vložení skleněné redukční police na uložení 
různých potravin. Redukční plochy jsou vzájemně zaměnitelné a jsou 
uloženy pod sebou.

S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním. 
Chladnička CBNes 6256 NoFrost je mimořádně efektivní spotřebič s 
třídou energetické náročnosti A++. Dva šuplíky mrazáku, které lehce 
otevřete pouhým zmáčknutím, jsou umístěny na vysoce kvalitních 
teleskopických tyčích, které uživateli umožní mít přehled o uložených 
potravinách.

Prémiová chladnička CBNes  6256 s elegantními 
dvířky je mnohem více než jen estetickým klenotem 

každé kuchyně. Ukrývá v sobě mnoho inovativních tech-
nologií. Například osvětlení LED a automatický výrobník 
ledu IceMaker, který je připojen na hlavní přívod vody 
v domácnosti. Dva úložné boxy BioFresh jsou zárukou 
vždy čerstvějších potravin. Systém DuoCooling zna-
mená, že teplotu lze regulovat v chladničce a mrazničce 

zvlášť, se zcela separátní cirkulací vzduchu. Nedochází 
tak k přenosu vůní a uložené potraviny nevysychají. 
Vnitřní lemování z nerezové oceli činí chlazení ještě 
efektivnějším a zároveň dodává interiéru mimořádně 
elegantní vzhled. Tento model navíc nabízí zápustnou 
montáž, jelikož okraj dvířek po otevření nepřesahuje 
šířku spotřebiče.

Součástí interiéru jsou postranní světelné panely LED, které zajišťují 
rovnoměrné osvětlení vnitřku chladničky a vytvářejí jedinečný, dramatický 
efekt. Elegantní, vysoce kvalitní interiérové prvky GlassLine lze plně 
přizpůsobit uloženým potravinám.

Kombinovaná chladnička vybavená technologiemi BioFresh a NoFrost:  
CBNes 6256

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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CBNes 6256 
PremiumPlus

Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh
Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l včetně oddílu BioFresh: 68 l /  
Mrazicí oddíl: 114 l)
Hlučnost: 43 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel / nerezová ocel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 203,9 / 91 / 61,5

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
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Elegantní a precizní ovládání MagicEye s vizuálním ukazatelem teploty 
umožňuje udržovat v chladničce optimální teplotu podle přání. Všechny 
funkce lze snadno a pohodlně ovládat jemným poklepáním na rozhraní 
dotykového displeje.

S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním. 
Automatický výrobník ledu IceMaker od Liebherr s připojením na 
vodovod zajišťuje ledové kostky v nejlepší kvalitě pro každou příležitost. 
Dva šuplíky mrazáku, které lehce otevřete pouhým zmáčknutím, jsou 
umístěny na vysoce kvalitních teleskopických tyčích, které uživateli 
umožní mít přehled o uložených potravinách.

Prémiová chladnička CBNbe  6256 se pyšní jedi-
nečným designem a béžovým barevným provede-

ním, který působí velmi elegantně a retro. Vnitřní zadní 
panel z nerezové oceli se mimořádně snadno čistí a je 
tak výjimečně hygienický. Rovněž napomáhá ke zvý-
šení efektivity chlazení. Rovnoměrné nasvícení zajišťují 
dva sloupce LED zabudované do obou bočních stěn, 
stropu a úložných boxů BioFresh. Třešničkou na dortu 

chladničky CBNbe 6256 jsou vysoce kvalitní, skleněné 
police. Mraznička obsahuje dvě prostorné přihrádky se 
samozasouvacím mechanizmem na teleskopických kolej-
ničkách. Výrobník ledu IceMaker se připojuje na hlavní 
přívod vody a dokáže vyrobit 1,3 kg ledových kostek za 
24 hodin. Automatické funkce SuperCool a SuperFrost 
umožňují rychlé a efektivní zchlazení nebo zmrazení vel-
kého množství potravin jediným stisknutím tlačítka.

Elegantní, vysoce kvalitní interiérové prvky GlassLine lze plně 
přizpůsobit uloženým potravinám. Přihrádky a dveřní police z mléčného 
skla a s hliníkovým lemováním jsou výškově nastavitelné. Do dvířek lze 
uložit i vysoké lahve nebo široké nádoby.

Kombinovaná chladnička vybavená technologiemi BioFresh a NoFrost:  
CBNbe 6256

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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CBNbe 6256 
PremiumPlus

Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh
Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l včetně oddílu BioFresh: 68 l /  
Mrazicí oddíl: 114 l)
Hlučnost: 43 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Dveře / boční stěny: Béžová / béžová
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 203,9 / 91 / 61,5

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky



Vestavné spotřebiče

Profesionální řešení pro skladování potravin:  
vícezónová vinotéka (EWTgw 3583), mraznička 
NoFrost (SIGN 3576) a chladnička (IKBP 3560).
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Rovnoměrné nasvícení zajišťují sloupce LED zabu-
dované do jedné nebo obou bočních stěn. Po ote-
vření dvířek intenzita světla postupně roste. Mléčné 
sklo, které světlo chrání, zajišťuje velmi elegantní 
nasvícení. Světelné sloupce rovněž umožňují nasta-
vení polohy skleněných polic podle potřeby.

IceMaker s přívodem vody poskytuje vysoce kva-
litní kostky ledu. Dvě zásuvky zajistí veškerý led, který 
potřebujete pro jakoukoli příležitost. IceMaker, můžete 
kdykoli vypnout, sám automaticky udržuje a doplňuje 
zásobu ledu. Je-li kvalita vody ve vodovodní síti špatná 
nebo neexistuje žádné připojení, ICN 3386 nabízí 
IceMaker se zásobníkem vody. Díky kapacitě 1,2 l 
a praktické rukojeti, lze snadno vyjmout a naplnit.

Elektronické ovládání Liebherr řady Premium 
zajišťuje, že Vámi zvolená teplota v chladicí nebo 
mrazicí části spotřebiče zůstává vždy do dal-
šího nastavení stejná. Díky Mono-ColourDigital 
LC-Displeji za dveřmi s dotykovou elektronikou 
můžete kdykoliv zkontrolovat zvolenou teplotu ve 
 spotřebiči.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Vestavné spotřebiče

Úložné boxy BioFresh umožňují zachování vita-
mínů, aroma a líbivého vzhledu uložených potravin 
po mnohem delší dobu než v běžné chladničce. 
 Pomocí pokročilých technologií je teplota v těchto 
  boxech precizně udržována těsně nad bodem 
 mrazu. Jednotlivé boxy lze používat pro různé druhy 
potravin, a to díky nastavení vlhkosti HydroSafe 
 (vysoká  vlhkosti) a DrySafe (nízká vlhkost).

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot 
potravin pomocí velmi rychlého zmražení nabízí 
přístroje NoFrost mrazící výkon v profesionální 
kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo 
pomocí vertikální cirkulace ledového vzduchu a 
vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor 
mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor 
mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy.

Některé modely Premium s BioFresh/BioCool 
boxem nabízejí také VarioSafe zásuvku, jež 
 umožňuje lepší organizaci potravin a jejich pře-
hled. Jedná se o ideální možnost pro uskladnění 
menších potravin. Zásuvka může být umístěna 
v různých úrovních světelných panelů.

U přístrojů Premium jsou BioFresh boxy usazeny na 
teleskopických plnovýsuvech SoftTeleskopic se 
samočinným vtažením a jemným tlumením uzaví-
rání, což je při denním používání bezpečné, prak-
tické a komfortní. Boxy lze plně vysunout a vyjmout 
při otevření dveří na 90° a větším.

Koncept Side by Side umožňuje zvolit pozici 
chladničky, mrazničky a vinotéky, dle Vašich osob-
ních preferencí. Speciální technologie pro ovládání 
prostředí mezi spotřebiči s velkými teplotními roz-
díly čítá mnoho variant a kombinací.
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Diody LED, které dokonale osvětlují vnitřek chladničky, nevyžadují údržbu 
a jsou energeticky efektivní. Produkují minimální množství tepla, takže 
zaručují vždy optimální podmínky pro uložení čerstvých potravin. Sofisti-
kované rozmístění osvětlení garantuje maximální úložný prostor (přítom-
nost osvětlení nesnižuje jmenovitou kapacitu spotřebiče).

Víceúčelové úložiště v podobě integrované skleněné police a roštu na 
lahve. Jakmile nepotřebujete jednu z těchto polic používat, lze ji prakticky 
zasunout pod druhou. Při použití roštu na lahve posuňte dveřní přihrádky 
nahoru, aby bylo možné skladovat i vyšší lahve. Pro lepší přehled v 
uložených potravinách obsahují přihrádky BioFresh u modelů Premium 
samostatné LED osvětlení. LED diody jsou vestavěny do oddělovací 
police a rovnoměrně a jasně osvětlují obsah přihrádek BioFresh shora.

Vestavný spotřebič s nízkou spotřebou: SBS 70I4

Vestavná chladnička SBS 70I4 typu Side-by-Side 
představuje kompletní řešení skladování potravin 

obsahující úložné boxy BioFresh a plně integrovanou 
mrazničku s výrobníkem ledu IceMaker. Spotřebič je 
určen k vestavění do skříně dle vlastního výběru a nabízí 
jedinečné funkce a vlastnosti, například úložné boxy 
BioFresh, efektivní LED osvětlení nebo flexibilní rošt na 

lahve pro maximalizaci úložného prostoru. Mraznička 
s úplnou výškou obsahuje průhledné zásuvky na 
teleskopických kolejničkách a oddělovací police z 
bezpečnostního skla. Efektivní mrazení poté zajišťuje 
technologie nepřetržité cirkulace vzduchu FrostSafe. 
Dvířka na obou stranách spotřebiče jsou vybaveny 
technologií SoftSystem pro jemné zavírání.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Built-in

SBS 70I4 
Premium

SIGN 3576 
Premium

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 241 / 0,660 kWh
Celková využitelná kapacita: 209 l
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty

IKBP 3560 
Premium

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: K
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 89 / 0,242 kWh
Celková využitelná kapacita: 301 l (Chladnička: 301 l včetně oddílu BioFresh: 90 l)
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
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U přístrojů Premium jsou BioFresh boxy usazeny na teleskopických plno-
výsuvech SoftTeleskopic se samočinným vtažením a jemným tlumením 
uzavírání, což je při denním používání bezpečné, praktické a komfortní. 
Boxy lze plně vysunout a vyjmout při otevření dveří na 90° a větším. 
Úložné boxy BioFresh zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi 
dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a 
ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a 
mléčné výrobky udržují své vitaminy, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně 
déle než v klasické chladicí části.

Automatický výrobník ledu IceMaker od Liebherr s připojením na vodo-
vod zajišťuje ledové kostky v nejlepší kvalitě pro každou příležitost. Ať už 
na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty – v objemném boxu je 
dostatečná zásoba ledových kostek. IceMaker, můžete kdykoli vypnout, 
sám automaticky udržuje a doplňuje zásobu ledu.

Dvojitý luxus do kuchyně: SBS 66I3

Tato vestavná chladnička typu Side-by-Side představuje 
to nejsofistikovanější řešení pro chlazení a mrazení. 

Nabízí dostatek prostoru pro skladování čerstvých potravin 
pro každou moderní rodinu. Tato chladnička vás však roz-
hodně nezklame ani v případech, kdy do ní budete potře-
bovat uložit víkendový nákup nebo mražené zásoby. Kromě 
úctyhodných rozměrů však chladnička SBS 66I3 nabízí  

také prémiové vlastnosti. Vnitřní výbava GlassLine má sty-
lový design a prvotřídní zpracování. Skleněné police jsou 
vyrobeny z mléčného bezpečnostního skla, mají elegantní 
plastové okraje, kolejničky z nerezové oceli, polici na lahve 
s nastavitelným držákem a přihrádku BioCool. Dvířka chlad-
niček této řady jsou rovněž vybavena dvěma různě velkými, 
vyjímatelnými, průhlednými boxy VarioBox s víky.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Built-in

SBS 66I3 
Premium

SICN 3386 
Premium

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,628 kWh
Celková využitelná kapacita: 255 l (Chladnička: 193 l / Mrazicí oddíl: 62 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky

ICBN 3386 
Premium

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,633 kWh
Celková využitelná kapacita: 233 l (Chladnička: 176 l včetně oddílu BioFresh: 67 l / 
Mrazicí oddíl: 57 l)
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55
Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
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Úložný BioCool-Box s regulací pasivně získané vlhkosti pro delší čers-
tvost uložených potravin. BioCool-Box je umístěn na plynule posuvných 
kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a dokonalý 
přehled o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulo-
vat posuvným regulátorem (označeným symbolem vodní kapky).

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem zaručuje hladké zavírání 
dveří chladničky i v případe, že jsou dveřní přihrádky plně obsazené a 
zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve 
dveřních poličkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním zavření dveří 
uživatelem. K automatickému dovření dveří dojde po překročení úhlu 
přibližně 30°.

Spolehlivost a dlouhotrvající čerstvost pomocí technologie BioCool:  
SBS 66I2

Technologie NoFrost společnosti Liebherr zajišťuje 
garanci dlouhotrvající svěžesti na profesionální úrovni. 

Mrazivý cirkulující vzduch zbavený vlhkosti zchladí potra-
viny tak, že je mraznička vždy bez námrazy a potra-
viny nikdy nenamrznou. Technologie NoFrost znamená 
konec odmrazování. Pokud je voda z vodovodní přípojky 

nekvalitní nebo není-li možné k ní chladničku připojit, 
nabízí model SBS 66I2 také výrobník ledu IceMaker 
s nádrží na vodu. Ta má kapacitu 1,2 litru a praktickou 
rukojeť pro snadnou manipulaci. Přihrádka BioCool-Box 
umožňuje regulaci úrovně vlhkosti v chladničce pro delší 
čerstvost uložených potravin.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Built-in

SBS 66I2 
Premium

SICN 3386 
Premium

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,628 kWh
Celková využitelná kapacita: 255 l (Chladnička: 193 l / Mrazicí oddíl: 62 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky

ICN 3386 
Premium

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 225 / 0,615 kWh
Celková využitelná kapacita: 248 l (Chladnička: 191 l / Mrazicí oddíl: 57 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
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Úložný BioCool-Box s regulací pasivně získané vlhkosti pro delší čers-
tvost uložených potravin. BioCool-Box je umístěn na plynule posuvných 
kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a dokonalý 
přehled o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulo-
vat posuvným regulátorem (označeným symbolem vodní kapky).

Modely z řady Comfort obsahují kování Comfort GlassLine prvotřídní 
kvality. Police na lahve jsou vyrobeny z mléčného bezpečnostního skla s 
vkusnými plastovými okraji a jsou vybaveny nastavitelným držákem. 
Dveřní přihrádky Comfort GlassLine jsou výškově nastavitelné.

Spolehlivost a dlouhotrvající čerstvost pomocí technologie BioCool:  
SBS 70I2

Technologie NoFrost společnosti Liebherr zajišťuje 
garanci dlouhotrvající svěžesti na profesionální 

úrovni. Mrazivý cirkulující vzduch zbavený  vlhkosti 
zchladí potraviny tak, že je mraznička vždy bez námrazy 

a potraviny nikdy nezamrznou. Technologie NoFrost 
znamená konec rozmrazování. Přihrádka  BioCool-Box 
umožňuje regulaci úrovně vlhkosti v chladničce pro 
delší čerstvost uložených potravin.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Built-in

SBS 70I2 
Comfort

SIGN 3524 
Comfort

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 244 / 0,668 kWh
Celková využitelná kapacita: 213 l
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
Digitální ukazatel teploty

IK 3520 
Comfort

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,319 kWh
Celková využitelná kapacita: 325 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
Digitální ukazatel teploty
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Praktický rošt na lahve, který se nachází nad úložnými boxy BioFresh, 
lze použít i jako standardní polici, která je normálně zasunuta pod roštem. 
Součástí interiéru jsou světelné sloupce obsahující několik LED diod 
poskytující rovnoměrné osvětlení vnitřku spotřebiče. Světelné sloupce 

zároveň umožňují polohování skleněných polic.

Integrovaný mechanizmus SoftSystem zaručuje hladké zavíraní dveří 
chladničky i v případě, že jsou přihrádky plně obsazené. Zabraňuje rov-
něž před vypadnutím lahví nebo potravin z dveřních přihrádek.  K auto-
matickému dovření dvířek dojde po překročení úhlu přibližně 30°.

Tato 91 cm široká kombinovaná chladnička se nepo-
chybně stane designovým klenotem každé kuchyně a 

díky technologii BioFresh vám pomůže také s udržováním 
zdravého životního stylu. Technologie BioFresh je záru-
kou toho nejlepšího prostředí pro dlouhotrvající svěžest. 
A svěžest a kvalita potravin, které konzumujeme, mají 
zcela zásadní vliv na naše zdraví. Dokonale rovnoměrné 

nasvícení zajišťují dva sloupce LED zabudované do obou 
bočních stěn, zatímco prémiová výbava GlassLine  interiéru 
propůjčuje dechberoucí  eleganci. Dvě velké přihrádky v 
mrazničce se jednoduše zasouvají a vysouvají na teles-
kopických kolejničkách, zatímco výrobník ledu IceMaker, 
který je připojený k vodovodní přípojce, zaručí vybavení 
domácnosti kostkami ledu pro každou příležitost.

IceMaker, připojený na vodovod, poskytuje vysokou kvalitu ledových 
kostek. Dva zásobníky uchovají potřebný led pro každou příležitost. 
IceMaker můžete kdykoliv automaticky vypnout, sám automaticky udr-
žuje zásoby doplněné. Technologie NoFrost automaticky a nepřetržitě 
chladničku odmrazuje.

Kombinovaná chladnička s technologií BioFresh: ECBN 6256

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

   

Built-in

20391

ECBN 6256 
PremiumPlus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh
Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l včetně oddílu BioFresh: 68 l / 
Mrazicí oddíl: 114 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
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ECBN 6156 617 se závěsem dvířek na levé straně

Nerezové panely nejsou součástí dodávky. Spotřebič je nutné připevnit ke stěně nebo podlaze.

Inovativní elektronické ovládání zajišťuje přesné nastavení a udržování 
teploty. Všechny funkce lze snadno a pohodlně ovládat jemným pokle-
páním na rozhraní dotykového displeje. Teplota je číselně zobrazené a 
lze je přečíst z LCD MagicEye displeje. Součástí interiérů řady Premium-
Plus jsou světelné sloupce LED, které se nacházejí v obou stěnách 
chladničky.

S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním. 
Automatický výrobník ledu IceMaker od Liebherr s připojením na 
vodovod zajišťuje ledové kostky v nejlepší kvalitě pro každou příležitost. 
Dva šuplíky mrazáku, které lehce otevřete pouhým zmáčknutím, jsou 
umístěny na vysoce kvalitních teleskopických tyčích, které uživateli 

umožní mít přehled o uložených potravinách.

Tato 91 cm široká kombinovaná chladnička s techno-
logií BioFresh je opravdový klenot. Způsob vestavění 

umožňuje integrovat chladničku do kuchyňské linky bez 
narušení. Mraznička obsahuje snadno vysouvatelné 
šuplíky pohybující se na teleskopických kolejničkách. 
Tento spotřebič je designovou perlou každé kuchyně. 

Velká chladnička s vedle sebe umístěnými přihrádkami 
BioFresh představuje spolu s mrazničkou obsahující oddíl 
NoFrost optimální úložiště pro všechny typy potravin. 
Třešničkou na dortu vnitřku chladničky ECBN  6156 je 
vysoce kvalitní, robustní zadní panel z nerezové oceli a 
prémiové přihrádky a police GlassLine.

Úložné boxy BioFresh zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi 
dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a 
ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a 
mléčné výrobky udržují své vitamíny, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně 
déle než v klasické chladicí části.

Extra široká chladnička s technologií BioFresh: ECBN 6156

Při objednávce je nutné upřesnit směr natočení dvířek: ECBN 6156 001 má závěs na pravé straně, ECBN 6156 617 na levé.
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

   

Built-in

20391

ECBN 6156 
PremiumPlus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: m
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 410 / 1,121 kWh
Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l včetně oddílu BioFresh: 68 l / 
Mrazicí oddíl: 114 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
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Tato 76 cm široká kombinovaná chladnička ECBN 
5066 se stane opravdovou perlou každé kuchyně. 

Po otevření dvířek navíc odhalíte celou řadu inovativ-
ních prvků, jakými je například LED osvětlení, přihrádky 
BioFresh na teleskopických kolejničkách nebo mraznička 
s technologií NoFrost, která poskytuje optimální pod-
mínky pro skladování všechny typů potravin. Integrovaný 

výrobník ledu IceMaker dokáže vyrábět kostky ledu pro 
každou příležitost. Vestavěný vodní filtr zajišťuje jejich 
kvalitu. Čtyři robustní úložné police v chladničce jsou 
vyrobeny ze skla a některé z nich lze rozdělit a výškově 
nastavit. Úložiště v dveřních přihrádkách je rovněž flexi-
bilní a lze jej upravit podle potřeby.

Úložné boxy BioFresh zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi 
dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a 
ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a 
mléčné výrobky udržují své vitamíny, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně 
déle než v klasické chladicí části. Přihrádka DrySafe s nízkou vlhkostí je 

ideální pro uchování masa, ryb a mléčných výrobků.

Spotřebiče řady ECBN 5066 obsahují světelné sloupce s několika LED 
diodami poskytující rovnoměrné osvětlení vnitřku spotřebiče. Jemná povr-
chová úprava krytu světel vytváří měkké světlo vytvářející v ledničce pří-
jemné prostředí. Světelné sloupce zároveň umožňují polohování skleně-
ných polic.

Skutečně inovativní chladnička: ECBN 5066

Dvě velké přihrádky v mrazničce se jednoduše zasouvají a vysouvají na 
teleskopických kolejničkách se samozasouvacím mechanizmem. Tech-
nologie NoFrost společnosti Liebherr zajišťuje garanci dlouhotrvající 
svěžesti na profesionální úrovni bez nutnosti spotřebič odmrazovat. 
 Snižuje také spotřebu elektrické energie.

Při objednávce je nutné upřesnit směr natočení dvířek: ECBN 5066 001 má závěs na pravé straně, ECBN 5066 617 na levé.
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 3. Podle (EU) 2017/1369 6a.

ECBN 5066 617 se závěsem dvířek na levé straně

Spotřebič je nutné připevnit ke stěně nebo podlaze.

   

Built-in

20376

ECBN 5066 
PremiumPlus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: n
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 287 / 0,785 kWh
Celková využitelná kapacita: 379 l (Chladnička: 276 l včetně oddílu BioFresh: 57 l / 
Mrazicí oddíl: 103 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T (+10°C až +43°C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 61

Ovládací prvky
MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
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Side-by-Side-kombinace

1 Směrnice Evropské unie č. 1060/2010
3 Norma DIN pro láhve vína bordeaux NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

2  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm  
(1,5 cm u spotřebičů BluPerformance). Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

4 4  Klasifikace mrazničky s teplotou –18 °C nebo nižší
5 Klimatická třída:  SN +10 °C až +32 °C N +16 °C až +32 °C ST +16 °C až +38 °C T +16 °C až +43 °C

6  IceMaker – automatický výrobník ledových kostek (lze vypnout) s fixní vodovodní přípojkou  
o průměru 3/4" a elektromagnetickým ventilem

Side-by-Side-kombinace

Třída energetické náročnosti 
Spotřeba energie za rok / 24 hod ¹ 
Celková využitelná kapacita 
 Chladnička 
 včetně oddílu BioFresh 
 včetně prostoru na víno 
 Mrazicí oddíl 
Klasifikace mrazicího výkonu ⁴ 
Doba uložení bez proudu 
Zmrazovací kapacita za 24 hodin 
Teplotní zóny 
Klimatická třída ⁵ 
Hlučnost 
Napájecí napětí / proud 
 
Chladnička s BioFresh boxy 
Odmrazování 
Vnitřní osvětlení 
BioFresh-boxy 
BioFresh-Plus, nastavitelná 
BioCool-boxy 
Boxy na ovoce a zeleninu 
Rošt na lahve 
Kování dvířek GlassLine 
VarioSafe / VarioBoxy 
 
Mrazicí oddíl 
NoFrost / Odmrazování 
Různě objemné boxy 
Akumulátory mrazu 
IceMaker ⁶ 
 Produkce ledových kostek za 24 hodin 
 Zásobník na ledové kostky 
FrostSafe 
 
Rozměry 
Vnější rozměry v cm (V / Š / H) 
Přednosti vybavení 
SoftSystem / SmartSteel 
Design 
Výměnná těsnění dveří 
Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem 
 otevření dveří

121121 121 121 121

L ² 
255 / 0,696 kWh ² 
629 l 
367 l 
133 l 
  
262 l 
4 
20 h 
18 kg 
3 
SN-T (+10°C až +43°C) 
38 dB(A) 
220-240 V ~ / 2,5 A 
 
 
Automatické 
LED stropní osvětlení s funkcí stmívání 
3 na SoftTelescopic s LED osvětlením 
 
 
 
flexibilní použití 
Premium 
• / • 
 
 
NoFrost / Automatické 
9 / 6 na kolečkových pojezdech s LED osvětlením 
2 
Pevné připojení vody 3/4" 
0,8 kg 
0,8 kg 
• 
 
 
185 / 121,0 / 66,5 ² 
 
• / • 
HardLine 
• 
• 
 

M ² 
320 / 0,874 kWh ² 
645 l 
519 l 
132 l 
153 l (Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 48) 
126 l 
4 
24 h 
16 kg 
6 
SN-T (+10°C až +43°C) 
38 dB(A) 
220-240 V ~ / 2,6 A 
 
 
Automatické 
LED stropní osvětlení s funkcí stmívání 
3 na SoftTelescopic s LED osvětlením 
• 
 
 
flexibilní použití 
Premium 
• / • 
 
 
NoFrost / Automatické 
5 / 2 na kolečkových pojezdech s LED osvětlením 
2 
Pevné připojení vody 3/4" 
1,2 kg 
1,8 kg 
• 
 
 
185,2 / 121,0 / 66,5 ² 
 
• / • 
HardLine 
• 
• 

L ² 
258 / 0,702 kWh ² 
635 l 
367 l 
133 l 
  
268 l 
4 
20 h 
18 kg 
3 
SN-T (+10°C až +43°C) 
38 dB(A) 
220-240 V ~ / 2,5 A 
 
 
Automatické 
LED stropní osvětlení s funkcí stmívání 
3 na SoftTelescopic s LED osvětlením 
 
 
 
flexibilní použití 
Premium 
• / • 
 
 
NoFrost / Automatické 
8 / 7 na kolečkových pojezdech s LED osvětlením 
2 
 
 
 
• 
 
 
185,0 / 121,0 / 66,5 ² 
 
• / • 
HardLine 
• 
• 
 

L ² 
251 / 0,686 kWh ² 
688 l 
562 l 
172 l 
  
126 l 
4 
24 h 
16 kg 
3 
SN-T (+10°C až +43°C) 
37 dB(A) 
220-240 V ~ / 2,6 A 
 
 
Automatické 
LED stropní osvětlení s funkcí stmívání 
2 na SoftTelescopic 
 
2 na teleskopických výsuvech 
 
Rošt na lahve 
Premium 
• / • 
 
 
NoFrost / Automatické 
5 / 2 na kolečkových pojezdech s LED osvětlením 
2 
Pevné připojení vody 3/4" 
1,2 kg 
1,8 kg 
• 
 
 
185,2 / 121,0 / 66,5 ² 
 
• / • 
HardLine 
• 
• 
 

J ² 
383 / 1,048 kWh ² 
654 l 
539 l 
155 l 
  
115 l 
4 
19 h 
16 kg 
3 
SN-T (+10°C až +43°C) 
40 dB(A) 
220-240 V ~ / 2,6 A 
 
 
Automatické 
LED stropní osvětlení 
2 na teleskopických výsuvech 
 
 
2 na teleskopických výsuvech 
 
Premium 
- / • 
 
 
NoFrost / Automatické 
5 
2 
Pevné připojení vody 3/4" 
0,8 kg 
1,5 kg 
• 
 
 
185,2 / 121,0 / 63,0 ² 
 
- / • 
HardLine 
 
 
 

SBSbs 8673  PremiumSBSes 8486  PremiumPlus SBSes 8663  Premium SBSes 8473  Premium SBSef 7343  Comfort
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1 Směrnice Evropské unie č. 1060/2010 2  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. 

Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Side-by-Side-kombinace / Frenchdoor-kombinace

4 4   Klasifikace mrazničky s teplotou –18 °C nebo nižší
5 Klimatická třída:  SN +10 °C až +32 °C N +16 °C až +32 °C ST +16 °C až +38 °C T +16 °C až +43 °C

6  IceMaker – automatický výrobník ledových kostek (lze vypnout) s fixní vodovodní přípojkou  
o průměru 3/4" a elektromagnetickým ventilem

Side-by-Side-kombinace /  
Frenchdoor-kombinace

Třída energetické náročnosti 
Spotřeba energie za rok / 24 hod ¹ 
Celková využitelná kapacita 
 Chladnička 
 včetně oddílu BioFresh 
 Mrazicí oddíl 
Klasifikace mrazicího výkonu ⁴ 
Doba uložení bez proudu 
Zmrazovací kapacita za 24 hodin 
Teplotní zóny 
Klimatická třída ⁵ 
Hlučnost 
Napájecí napětí / proud 
 
Chladnička s BioFresh boxy 
Odmrazování 
Vnitřní osvětlení 
BioFresh-boxy 
Boxy na ovoce a zeleninu 
Rošt na lahve 
Kování dvířek GlassLine 
VarioBoxy 
 
Mrazicí oddíl 
NoFrost / Odmrazování 
Různě objemné boxy 
 
Akumulátory mrazu 
IceMaker ⁶ 
 Produkce ledových kostek za 24 hodin 
 Zásobník na ledové kostky 
FrostSafe
 
Rozměry 
Vnější rozměry v cm (V / Š / H) 
 
Přednosti vybavení 
SoftSystem / SmartSteel 
Design 
Výměnná těsnění dveří 
Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem 
 otevření dveří 
Barevné / materiálové možnosti:

121121 121 91 91
SBSesf 7222  Comfort

G 
460 / 1,258 kWh 
640 l 
383 l 
 
257 l 
4 
20 h 
20 kg 
2 
SN-T (+10°C až +43°C) 
42 dB(A) 
220-230 / 220-240 V ~ / 2,5 A 
 
 
Automatické 
LED stropní osvětlení 
 
2 na teleskopických výsuvech 
Rošt na lahve 
Comfort 
 
 
 
NoFrost / Automatické 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
185 / 121,0 / 63,0 
 
 
- / • 
SwingLine 
 
 
 
SBS 7222 v bílém provedení

SBSef 7242  Comfort

J ² 
359 / 0,982 kWh ² 
634 l 
381 l 
 
253 l 
4 
20 h 
20 kg 
2 
SN-T (+10°C až +43°C) 
43 dB(A) 
220-240 V ~ / 2,5 A 
 
 
Automatické 
LED stropní osvětlení 
 
2 na teleskopických výsuvech 
 
Comfort 
 
 
 
NoFrost / Automatické 
8 
 
 
 
 
 
• 
 
 
185,2 / 121,0 / 63,0 ² 
 
 
- / • 
HardLine 
• 
 
 
SBS 7242 v bílém provedení

SBSesf 7212  Comfort

G 
460 / 1,258 kWh 
640 l 
383 l 
 
257 l 
4 
20 h 
20 kg 
2 
SN-T (+10°C až +43°C) 
42 dB(A) 
220-240 V ~ / 2,5 A 
 
 
Automatické 
LED stropní osvětlení 
 
2 na teleskopických výsuvech 
 
Comfort 
 
 
 
NoFrost / Automatické 
8 
 
 
 
 
 
• 
 
 
185,2 / 121,0 / 63,0 
 
 
- / • 
SwingLine 
 
 
 
SBS 7212 v bílém provedení

CBNes 6256  PremiumPlus

n 
322 / 0,881 kWh 
471 l 
357 l 
68 l 
114 l 
4 
45 h 
11 kg 
3 
SN-T (+10°C až +43°C) 
43 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,5 A 
 
 
Automatické 
LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení 
2 na teleskopických výsuvech s LED osvětlením 
 
flexibilní použití 
Premium 
 
 
 
NoFrost / Automatické 
2 na teleskopických výsuvech, automatickým dovřením  
s LED osvětlením 
 
Pevné připojení vody 3/4" 
1,3 kg 
2,7 kg 
 
 
 
203,9 / 91,0 / 61,5 
 
 
- / - 
HardLine 
• 
• 
 

CBNbe 6256  PremiumPlus

n 
322 / 0,881 kWh 
471 l 
357 l 
68 l 
114 l 
4 
45 h 
11 kg 
3 
SN-T (+10°C až +43°C) 
43 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,5 A 
 
 
Automatické 
LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení 
2 na teleskopických výsuvech s LED osvětlením 
 
flexibilní použití 
Premium 
 
 
 
NoFrost / Automatické 
2 na teleskopických výsuvech, automatickým dovřením  
s LED osvětlením 
 
Pevné připojení vody 3/4" 
1,3 kg 
2,7 kg 
 
 
 
203,9 / 91,0 / 61,5 
 
 
- / - 
HardLine 
• 
• 
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1 Směrnice Evropské unie č. 1060/2010

Side-by-Side-kombinace k integraci

2 4  Klasifikace mrazničky s teplotou –18 °C nebo nižší 3 Klimatická třída:  SN +10 °C až +32 °C N +16 °C až +32 °C ST +16 °C až +38 °C T +16 °C až +43 °C 6  IceMaker – automatický výrobník ledových kostek (lze vypnout) s fixní vodovodní přípojkou  
o průměru 3/4" a elektromagnetickým ventilem

Side-by-Side-kombinace k integraci

Třída energetické náročnosti 
Spotřeba energie za rok / 24 hod ¹ 
Celková využitelná kapacita 
 Chladnička 
 včetně oddílu BioFresh 
 Mrazicí oddíl 
Klasifikace mrazicího výkonu ² 
Doba uložení bez proudu 
Zmrazovací kapacita za 24 hodin 
Teplotní zóny 
Klimatická třída ³ 
Hlučnost 
Napájecí napětí / proud 
 
Chladnička s BioFresh boxy 
Odmrazování 
Vnitřní osvětlení 
BioFresh-boxy 
VarioSafe 
BioCool-boxy 
 
Rošt na lahve 
Kování dvířek GlassLine 
VarioBoxy 
 
Mrazicí oddíl 
NoFrost / Odmrazování 
Různě objemné boxy 
 
Akumulátory mrazu 
IceMaker ⁴ 
 Produkce ledových kostek za 24 hodin 
 Zásobník na ledové kostky 
FrostSafe 
 
Typ spotřebiče 
Montáž dvířek 
 
Rozměry 
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H) 
Přednosti vybavení 
SoftSystem 
 

178 178 178

K 
89 / 0,242 kWh 
301 l 
301 l 
90 l 
 
 
 
 
2 
SN-T (+10°C až +43°C) 
34 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,2 A 
 
 
Automatické 
LED světelné sloupky na obou stranách 
3 na SoftTelescopic s LED osvětlením 
• 
 
 
flexibilní použití 
Premium 
• 
 
 
 /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití 
 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55 
 
•  
pravá strana: IKBP 3560 Premium

n 
232 / 0,633 kWh 
233 l 
176 l 
67 l 
57 l 
4 
14 h 
10 kg 
3 
SN-ST (+10°C až +38°C) 
34 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,4 A 
 
 
Automatické 
LED světelné sloupky na obou stranách 
2 na SoftTelescopic s LED osvětlením 
- 
 
 
flexibilní použití 
Premium 
• 
 
 
NoFrost / Automatické 
4 / 1 na kolečkových pojezdech  
s LED osvětlením 
2 
Pevné připojení vody 3/4" 
0,8 kg 
1,0 kg 
• 
 
 
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro 
integrované použití 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55 
 
•  
pravá strana: ICBN 3386 Premium

n 
225 / 0,615 kWh 
248 l 
191 l 
 
57 l 
4 
14 h 
10 kg 
2 
SN-T (+10°C až +43°C) 
38 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,4 A 
 
 
Automatické 
LED světelné sloupky levý 
 
• 
1 na teleskopických výsuvech  
s LED osvětlením 
 
Premium 
• 
 
 
NoFrost / Automatické 
4 / 1 na kolečkových pojezdech  
s LED osvětlením 
2 
Zásobníkem na vodu 
0,8 kg 
1,0 kg 
• 
 
 
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro 
integrované použití 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55 
 
•  
pravá strana: ICN 3386 Premium

n 
241 / 0,660 kWh 
209 l 
 
 
209 l 
4 
14 h 
18 kg 
 
SN-T (+10°C až +43°C) 
37 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,3 A 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
NoFrost / Automatické 
9 / 5 na teleskopických výsuvech s LED osvětlením 
 
2 
Pevné připojení vody 3/4" 
0,8 kg 
1,5 kg 
• 
 
 
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití 
 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55 
 
•  
levá strana: SIGN 3576 Premium

n 
230 / 0,628 kWh 
255 l 
193 l 
 
62 l 
4 
14 h 
10 kg 
2 
SN-T (+10°C až +43°C) 
38 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,4 A 
 
 
Automatické 
LED světelné sloupky levý 
 
• 
1 na teleskopických výsuvech  
s LED osvětlením 
 
Premium 
• 
 
 
NoFrost / Automatické 
3 / 2 na kolečkových pojezdech  
s LED osvětlením 
2 
 
 
 
• 
 
 
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro 
integrované použití 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55 
 
•  
levá strana: SICN 3386 Premium

n 
230 / 0,628 kWh 
255 l 
193 l 
 
62 l 
4 
14 h 
10 kg 
2 
SN-T (+10°C až +43°C) 
38 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,4 A 
 
 
Automatické 
LED světelné sloupky levý 
 
• 
1 na teleskopických výsuvech  
s LED osvětlením 
 
Premium 
• 
 
 
NoFrost / Automatické 
3 / 2 na kolečkových pojezdech  
s LED osvětlením 
2 
 
 
 
• 
 
 
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro 
integrované použití 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55 
 
•  
levá strana: SICN 3386 Premium

SBS 70I4  Premium SBS 66I3  Premium SBS 66I2  Premium
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Side-by-Side-kombinace k integraci / Frenchdoor-kombinace k integraci

Side-by-Side-kombinace k integraci /  
Frenchdoor-kombinace k integraci

Třída energetické náročnosti 
Spotřeba energie za rok / 24 hod ¹ 
Celková využitelná kapacita 
 Chladnička 
 včetně oddílu BioFresh 
 Mrazicí oddíl 
Klasifikace mrazicího výkonu ² 
Doba uložení bez proudu 
Zmrazovací kapacita za 24 hodin 
Teplotní zóny 
Klimatická třída ³ 
Hlučnost 
Napájecí napětí / proud 
 
Chladnička s BioFresh boxy 
Odmrazování 
Vnitřní osvětlení 
BioFresh-boxy 
BioCool-boxy 
Rošt na lahve 
Kování dvířek GlassLine 
 
Mrazicí oddíl 
NoFrost / Odmrazování 
Různě objemné boxy 
 
IceMaker ⁴ 
 Produkce ledových kostek za 24 hodin 
 Zásobník na ledové kostky 
FrostSafe 
 
Typ spotřebiče 
Montáž dvířek 
 
Rozměry 
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H) 
 
Přednosti vybavení 
SoftSystem 
 
 
 
 

1 Směrnice Evropské unie č. 1060/2010 2 4 Klasifikace mrazničky s teplotou –18 °C nebo nižší 3 Klimatická třída:  SN +10 °C až +32 °C N +16 °C až +32 °C ST +16 °C až +38 °C T +16 °C až +43 °C 6  IceMaker – automatický výrobník ledových kostek (lze vypnout) s fixní vodovodní přípojkou  
o průměru 3/4" a elektromagnetickým ventilem

178

20391 20391 20376
ECBN 6256  PremiumPlus

n 
322 / 0,881 kWh 
471 l 
357 l 
68 l 
114 l 
4 
40 h 
11 kg 
3 
SN-T (+10°C až +43°C) 
42 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,5 A 
 
 
Automatické 
LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení 
2 na teleskopických výsuvech s LED osvětlením 
 
flexibilní použití 
Premium 
 
 
NoFrost / Automatické 
2 na teleskopických výsuvech, automatickým dovřením  
s LED osvětlením 
Pevné připojení vody 3/4" 
1,3 kg 
2,7 kg 
 
 
 
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití 
 
 
203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5 
 
 
•  

ECBN 6156  PremiumPlus

m 
410 / 1,121 kWh 
471 l 
357 l 
68 l 
114 l 
4 
40 h 
11 kg 
3 
SN-T (+10°C až +43°C) 
42 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,5 A 
 
 
Automatické 
LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení 
2 na teleskopických výsuvech s LED osvětlením 
 
flexibilní použití 
Premium 
 
 
NoFrost / Automatické 
2 na teleskopických výsuvech, automatickým dovřením  
s LED osvětlením 
Pevné připojení vody 3/4" 
1,3 kg 
2,7 kg 
 
 
 
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití 
 
 
203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5 
 
 
-  
Pevný závěs dveří vpravo: ECBN 6156 001
Pevný dveřní závěs vlevo: ECBN 6156 617
Při objednávce je nutné upřesnit směr natočení dvířek

ECBN 5066  PremiumPlus

n 
287 / 0,785 kWh 
379 l 
276 l 
57 l 
103 l 
4 
30 h 
12 kg 
3 
SN-T (+10°C až +43°C) 
42 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,5 A 
 
 
Automatické 
LED světelné sloupky na obou stranách 
2 na teleskopických výsuvech s LED osvětlením 
 
flexibilní použití 
Premium 
 
 
NoFrost / Automatické 
2 na teleskopických výsuvech, automatickým dovřením  
s LED osvětlením 
Pevné připojení vody 3/4" 
1,0 kg 
2,7 kg 
 
 
 
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití 
 
 
203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 61 
 
 
-  
Pevný závěs dveří vpravo: ECBN 5066 001
Pevný dveřní závěs vlevo: ECBN 5066 617
Při objednávce je nutné upřesnit směr natočení dvířek

n 
117 / 0,319 kWh 
325 l 
325 l 
 
 
 
 
 
1 
SN-T (+10°C až +43°C) 
34 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,2 A 
 
 
Automatické 
LED osvětlení 
 
2 na teleskopických výsuvech 
Rošt na lahve 
Comfort 
 
 
 /  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití 
 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55 
 
 
-  

pravá strana: IK 3520 Comfort

n 
244 / 0,668 kWh 
213 l 
 
 
213 l 
4 
14 h 
18 kg 
 
SN-T (+10°C až +43°C) 
40 dB(A) 
220-240 V ~ / 1,3 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NoFrost / Automatické 
8 
 
 
 
 
• 
 
 
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro integrované použití 
 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55 
 
 
-  

levá strana: SIGN 3524 Comfort

SBS 70I2  Comfort



Freestanding 
Refrigeration

Wine
Special

Built-in
Refrigeration

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň,
tel: +420 255 717 440, +420 602 360 120

e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz
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Váš místní autorizovaný prodejce Liebherr vám pomůže s výběrem chladničky, která bude odpovídat vašemu životnímu stylu.

Naše katalogy

Najděte vše, co potřebujete vědět o volně stojících a 
vestavných chladničkách a vinotékách Liebherr. Společnost 
Liebherr je rovněž výrobcem široké řady chladniček pro 
komerční  použití. Katalogy jsou k dispozici v tištěné verzi 
a ve formátu PDF ke stažení na adrese home.liebherr.com.

Chytrá komunikace na všech frontách

Objevte svět Liebherr spotřebičů s nejno-
vějšími zajímavými novinkami, příběhy, 
užitečnými typy a triky pro skladování 
potravin, recepty a mnohým dalším.

Zjistěte vše o našich současných 
 sociálních mediích a kanálech.  
socialmedia.home.liebherr.com

Zjistěte, které aplikace jsou k dispozici, 
pro který operační systém (Apple, 
Android atd.) a pro jaký typ zařízení. 
apps.home.liebherr.com

Aplikace BioFresh  
Užitečné informace o adekvátním způsobu 
skladování potravin a jejich obsahu 
 vitamínů a minerálů.

Aplikace WineGuide 
Stručný přehled o vínech Bordeaux 
a jejich producentech, plus paměť 
pro  ukládání informací.

Aplikace IceCrusher 
Zábava pro dlouhé chvíle – přesouvejte 
a rozbíjejte ledové kostky na obrazovce 
vašeho telefonu.

Pomocí QR kódů níže můžete získat podrobné informace 
o technologiích BioFresh/NoFrost a vinotékách.

biofresh.liebherr.com nofrost.liebherr.com wine.liebherr.com




