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Meget sparsommelig i energiforbrug

Energieffektivitet har altid været prioriteret højt hos Liebherr, og allerede 
ved designfasen af nye apparater spiller dette en vigtig rolle. 

Præcise elektroniske styringer i forbindelse med optimerede kølekompo-
nenter, anvendelsen af højisolerende isoleringsmaterialer og højeffektive 
kompressorer sikrer den bedste energieffektivitet for vores apparater.

Dermed sætter Liebherr igen standarder inden for det aktuelle køle- og 
fryseskabssortiment og tilbyder et attraktivt program med apparater i 
energieffektivitetsklasserne A+ og A+++/-20 %.
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I mere end 60 år har Liebherr specialiseret sig i produktion af innovative 
køle-/fryseskabe af høj kvalitet. Fra det første designstadie til udvikling, 
produktion og markedsføring fokuserer Liebherr på innovative produkter 
med tidløst og elegant design. Vi implementerer kontinuerligt nye ideer og 
forbedrede teknologier for at sikre optimal opbevaring samt kvalitet. 

Kvalitet

Mærkbar kvalitet med BioFresh
BioFresh-teknologien sikrer forlænget friskhed. 
De fleste madvarer bevarer de vigtige 
næringsstoffer, så som vitaminer og mineraler 
betydeligt længere i BioFresh-skufferne (med en 
temperatur lige over 0°C og en brugerindstillet 
luftfugtighed) end i traditionelle køleskabe.

Professionel kvalitet
Som køle-/fryseskabsspecialist tilbyder 
Liebherr en lang række professionelle skabe til 
kommercielt brug. Inden for den professionelle 
sektor hersker der meget strenge regler for 
opbevaring og friskhed. Den ekspertise, som vi 
har opbygget gennem årerne, har vi overført 
til skabene til den private husholdning, hvilket 
sikrer dig optimale forhold.  

Gennemtestet kvalitet
Vi har gennemtestet hver eneste komponent – 
lige fra designstadiet, så du trygt kan stole 
på dit køle-/fryseskab 24 timer i døgnet, 
365 dage om året. F.eks. inden et dørhængsel 
monteres på et skab, skal det først gennemgå 
100.000 x åbning/lukning, hvilket svarer til 
15 års brug. 

Bevist kvalitet 
Inden skabene forlader fabrikken, gennemgår 
de en grundig kvalitetskontrol. I denne 
procedure testes køleteknologien samt alle 
mekaniske og elektroniske komponenter. 
Derudover gennemgår de en visuel inspektion.  

Garanteret kvalitet 
Vi giver to års garanti på dele og service til 
reparation eller ombytning af defekt materiale 
samt produktionsfejl.

VCC-kompressor
Moderne, hastighedskontrollerede VCC-
kompressorer sikrer perfekt køleevne, hvilket 
både er energi- og omkostningsbesparende. 
Derudover er de utrolig støjsvage.  
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Liebherrs køle- og fryseskabe karakteriseres af smukt og 
tidløst design, og overgår herved selv de højeste æstetiske 
krav. Eksklusive detaljer så som elegant rustfrit stål, 
kvalitetsmaterialer, stilrent interiør samt GlassLine udstyr 
fremhæver designkvaliteten.  

Design 

Design til enhver smag
Med et køle-/fryseskab fra Liebherr er du sikret lang 
produktlevetid, og med det brede sortiment (f.eks. klassisk 
rustfrit stål, elegant BlackSteel eller stilren glasfront) finder 
du let det skab, som harmonerer perfekt ind i dit køkken.   

Stærkt design til den daglige brug
Hos Liebherr går design og funktionalitet hånd-i-hånd. 
F.eks. har vi udstyret de rustfrie ståldøre med SmartSteel 
for at reducere synligheden af fingeraftryk, og samtidigt 
skal døråbningen være ubesværet, derfor er de 
ergonomiske håndtag udstyrede med integreret 
åbningsmekanisme. Derudover kan GlassLine hylderne 
belastes med 30 kg og er ydermere egnede til rengøring 
i opvaskemaskinen.   

Belysning
Liebherrs køle- og fryseskabe er udstyrede med moderne 
LED-belysning. Så snart døren åbnes, oplyses interiøret 
jævnt. LED-pærerne er energibesparende, garanterer 
lang levetid og genererer minimal varme. Vi er meget 
påpasselige med at udvælge LED-pærer, som sikrer en 
harmonisk lyseffekt.

Prisvindende design 
Vores høje designkvalitet vinder kontinuerligt 
prestigefyldte internationale designpriser, som f.eks. 
reddot, iF product design og GoodDesign. 
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Liebherr er banebrydende inden for udvikling af innovative fea-
tures, som i dag er implementerede i køle- og fryseskabene. F.eks. 
FrostSafe fryseskufferne, som er lukkede hele vejen rundt, hvilket 
forhindrer kuldetab, når skuffen åbnes, BioFresh-teknologien og 
det praktiske SoftSystem, som sikrer en forsigtig dørlukning. 

Innovative ideer

Vi lægger stor vægt på en kontinuerlig 
produktudvikling. Derfor har vi state-of-the-
art designcentre med højt specialiserede 
medarbejdere. Vores mål er at være den 
bedste i enhver henseende. F.eks. er 
Liebherrs nuværende sortiment yderst 
økonomisk med lavt energiforbrug takket 
være avanceret elektronik samt optimere-
de kølesystemer. 

Effektivitet i sortimentet 

En stor del af vores køle- og fryseskabe 
ligger inden for de bedste energiklasser. 
Vi producerer energibesparende skabe, 
som ikke går på kompromis med bruger-
venligheden. Mange af vores skabe er 
ydermere 20 % mere energibesparende 
i forhold til grænseværdierne for relativt 
energiforbrug A+++.

Innovation giver endnu større friskhed

De nyeste køle- og fryseskabe tilbyder 
ideelle klimazoner til opbevaring af de 
fleste typer madvarer. Derfor, og i tillæg 
til det klassiske køleskab tilbyder Liebherr 
BioCool-Boksen, som er en frugt- og 
grøntsagsskuffe med justerbar luftfugtig-
hed. Derudover BioFresh-skufferne, som 
er ideelle til opbevaring af kød, fisk, 
mejeriprodukter samt frugt og grønt samt 
NoFrost fryseskabet hvor du aldrig mere 
skal tænke på afrimning.

Overbevisende ned til mindste detalje

Indstilling af temperatur og funktioner 
bliver ikke nemmere end med Liebherrs 
touch-betjening. GlassLine opbevarings-
hylderne placeres efter behov og afhæn-
gig af model giver flaskeholderen samt 
den fleksible flaske- og opbevaringshylde 
optimale opbevaringsforhold.  

Innovation
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BluPerformance – 
En ny dimension 
inden for friskhed
Kvalitetsmaterialer, omhyggeligt håndværk ned til selv den mindste detalje samt 

brugervenlig touch-betjening defi nerer det nye BluPerformance sortiment. Den 

kompakte integration af køleteknologi i skabets sokkel og brugen af den præcise 

elektroniske betjening har muliggjort endnu bedre energieff ektivitet, større 

nettovolumen samt forbedret fryseskabets ergonomi. BioFresh og BioCool sikrer 

forlænget friskhed og kvalitet til madvarerne. 

Det elegante og tidløse design passer ind i ethvert moderne køkken, og sikrer dig 

ideel opbevaring mange år ud i fremtiden. 

Større energibesparelse

Perfekt belysning

Forbedret ydeevne

Brugervenlig touch-betjening

Praktisk fuldkommenhed 

Kvalitetsmaterialer

Friskhed på højt plan
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Multifunktionel 
touch-betjening
Via touch-betjeningen på BluPerformance-skabene aktiveres alle 
indstillinger let og ubesværet. Det 7" store farvedisplay muliggør 
individuelle indstillinger. Forudindstillede indstillinger så som 
“EnergySaver“, “MaxPerformance“, “Party“ eller “Holiday“ er med 
til at sikre optimale opbevaringsforhold.

Day-to-Day  
Day-to-Day-indstillingen opfylder dine generelle 
hverdagskrav. Det tilbyder optimal køleevne 
og effektivitet gennem brugen af standard 
temperaturindstillinger i køle- og fryseskabet. 

EnergySaver
Med EnergySaver-indstillingen reduceres 
energiforbruget yderligere sammenlignet med 
standardindstillingerne. For at spare energi 
hæves temperaturen i køle- og fryseskabet en 
anelse. Via displayet kan du tilgå brugbare 
energispareråd for at reducere energiforbruget 
yderligere. 

Party
Party-indstillingen er ideel, når du skal holde 
et selskab. SuperCool og SuperFrost aktiveres 
til korttidsopbevaring og nedkøling af større 
mængder madvarer. Med BottleTimer nedkøles 
drikkevarer hurtigt, og på apparater med 
IceMaker maksimeres isterningproduktionen.

MaxPerformance
På MaxPerformance-indstillingen leverer skabet 
maksimalt, og lave temperaturindstillinger for 
såvel køle- som fryseskab indstilles. 

Holiday
Holiday-indstillingen minimerer energiforbruget, 
hvis skabet ikke anvendes gennem en længere 
periode. Temperaturen i køleskabet indstilles til 
+15°C og fryseskabet til –18°C.
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Vitaminer for en sund diæt
Det er naturligvis utrolig vigtigt for nyindkøbte 
og friskplukkede madvarer, at de opbevares 
korrekt, hvorved deres næringsstoffer bevares. 
Holdbarheden og friskheden på det meste frugt 
og grønt kan forlænges ved at opbevare det i 
en BioFresh-skuffe (undtagen tomater). Det er 
endda bevist, at vitaminindholdet på frugt og 
grønt kan stige, når det opbevares i BioFresh.

Det perfekte klima
Miljøet i HydroSafe-skuffen er ideelt til forlænget 
holdbarhed på frugt og grønt, hvorved de vigtige 
vitaminer og den friske smag bevares. Derimod 
er en lav fugtighed og en temperatur lige over 
frysepunktet perfekt til opbevaring af kød, hvor 
både aroma og smag bevares. Det er ydermere 
gavnligt for mejeriprodukter, når de opbevares 
ved en temperatur lige over 0°C og ved lav 
luftfugtighed, idet holdbarheden forlænges i 
forhold til opbevaring i et traditionelt køleskab.

Med BioFresh-teknologien holdes madvarerne friske i længere tid. 
Når madvarer opbevares ved en konstant temperatur tæt på 0°C 
og ved den korrekte luftfugtighed, bevares næringsstofferne, såsom 
vitaminer og mineraler, meget længere end i traditionelle køleskabe. 
Med justerbare temperaturer på 0°C og –2°C tilbyder Liebherr 
BioFresh-Plus funktionen endnu større fleksibilitet.

Lang friskhed med 
BioFresh

Mere om BioFresh.
biofresh.liebherr.com
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Fritstående Side-by-Side-løsninger

Det integrerede SoftSystem sørger for en 
kontrolleret lukning af døren. Smækkes døren, 
sørger SoftSystemet automatisk for at gøre 
lukningen langsommere og derved mere 
sikker. Ved hjælp af SoftSystemet lukker døren 
automatisk, hvis den står maks. 45° åben.

IceMaker er en fuldautomatisk ismaskine med 
fast vandtilførsel, som garanterer, at du altid 
har velsmagende isterninger i høj kvalitet. 
IceMaker giver dig isterninger til enhver 
anledning – til den varme sommerdag, til den 
store fest eller blot til hverdag. IceMaker er 
udstyret med en sensor, så der automatisk 
laves nye isterninger efter behov.

Vedligeholdelsesfrit og energibesparende: 
langtidsholdbare LED-pærer udsender meget 
lidt varme, hvilket sikrer en optimal opbevaring 
af friske madvarer. Det sofistikerede, 
integrerede lysdesign muliggør maksimal 
udnyttelse af pladsen i skabet og påvirker 
derfor ikke nettovolumen. 

Med NoFrost-teknologien fra Liebherr sikres 
friskheden af dine madvarer i lang tid. 
Madvarer fryses med iskold, recirkuleret luft, 
og den luftfugtighed, der måtte opstå, ledes 
ud af skabet. Du behøver ikke længere sætte 
tid af til afrimning.

Mere om NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Kvalitet ned til mindste detalje

BioFresh er teknologien for skarpsindige og sundhedsbevidste forbrugere. Med BioFresh holdes dine mad-
varer friske betydeligt længere set i forhold til et traditionelt køleskab. For at sikre madvarernes friskhed skal 
temperaturen holdes præcist lige over 0°C, samtidig med at luftfugtigheden er perfekt svarende til indholdet. 
BioFresh-Plus tilbyder endnu større fleksibilitet for individuel opbevaring af madvarer. Den justerbare temperatur 
(0°C og –2°C) holder madvarerne friske i betydeligt længere tid end et traditionelt køleskab.

Mere om BioFresh:
biofresh.liebherr.com

SBSes 8486 Side-by-Side-løsningen med 
6 forskellige klimazoner giver dig mange 
opbevaringsmuligheder. Du får ikke “blot” et 
køle-/fryseskab men også et vinkøleskab med 
2 separate temperaturindstillinger fra +5ºC til 
+20ºC. Lyset i vinkøleskabet kan dæmpes, 
hvilket giver en behagelig belysning.

Funktionerne er modelafhængige. Kontroller funktionsbeskrivelsen under den relevante model.
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Fritstående Side-by-Side-løsninger

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 1,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

SBSes 8486
PremiumPlus

Relativt energiforbrug: M ¹

Energiforbrug år / døgn: 320 / 0,874 kWh ¹

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 48

Rumindhold, netto totalt: 645 l (Køleskab: 519 l, heraf BioFresh: 132 l, heraf Vin: 153 l /  Fryseskab: 126 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys, vin og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, VarioBox, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · BioFresh-Plus med seafood-boks

 · 3 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 5 skuffer, 2 på hjul

 · IceMaker med fast vandtilslutning 3/4"

 · Isproduktion pr. døgn: 1,2 kg

 · Isterningbeholder: 1,8 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Vinskab

 · 2 separate temperaturzoner, som indstilles uafhængigt af hinanden mellem 

+5°C til +20°C

 · Tonet isoleringsglasdør med UV-beskyttelse

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · Bøgetræ

 · 4 hylder, 4 med teleskopbeslag og 2 præsentationshylder

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Transporthjul bagerst

 · Fast hængslingsside, venstre / Fast hængslingsside, højre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 02, 04, 06, 08, 09, 11, 16, 27

SBSbs 8673
Premium

Relativt energiforbrug: L ¹

Energiforbrug år / døgn: 255 / 0,696 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 629 l (Køleskab: 367 l, heraf BioFresh: 133 l /  Fryseskab: 262 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: BlackSteel med SmartSteel / BlackSteel med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 185 / 121 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, VarioBox, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 3 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 9 skuffer, 6 på hjul, VarioSpace

 · IceMaker med fast vandtilslutning 3/4"

 · Isproduktion pr. døgn: 0,8 kg

 · Isterningbeholder: 0,8 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 18 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Fast hængslingsside, venstre / Fast hængslingsside, højre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 24, 27
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Fritstående Side-by-Side-løsninger

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 1,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

SBSes 8663
Premium

Relativt energiforbrug: L ¹

Energiforbrug år / døgn: 258 / 0,702 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 635 l (Køleskab: 367 l, heraf BioFresh: 133 l /  Fryseskab: 268 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 185 / 121 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, VarioBox, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 3 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 8 skuffer, 7 på hjul, VarioSpace

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 18 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Fast hængslingsside, venstre / Fast hængslingsside, højre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 24, 27

SBSes 8473
Premium

Relativt energiforbrug: L ¹

Energiforbrug år / døgn: 251 / 0,686 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 688 l (Køleskab: 562 l, heraf BioFresh: 172 l /  Fryseskab: 126 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, VarioBox, æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · 2 BioCool-bokse med teleskopudtræk

BioFresh-skab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter

 · 2 GlassLine opbevaringshylder i BioFresh-skabet

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · 2 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, justerbar indstilling på HydroSafe eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 5 skuffer, 2 på hjul, VarioSpace

 · IceMaker med fast vandtilslutning 3/4"

 · Isproduktion pr. døgn: 1,2 kg

 · Isterningbeholder: 1,8 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Fast hængslingsside, venstre / Fast hængslingsside, højre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 27
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Fritstående Side-by-Side-løsninger

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

Frenchdoor CBNes 6256

Fryseskufferne er udstyrede med teleskop-
udtræk i høj kvalitet og de trækkes nemt ud. 
Fryseskufferne er desuden udstyrede med 
en automatisk lukkemekanisme. Liebherrs 
professionelle NoFrost-teknologi bevirker, 
at køle-/fryseskabet afrimes automatisk. 
NoFrost-skabene fra Liebherr er ydermere 
meget energibesparende.

Den elegante og præcise MagicEye-elektronik 
med den innovative Touch-betjeningskomfort 
sikrer en nøjagtig temperatur i køle-/fryseskabet. 
Med en let berøring af Touch-betjenings panelet 
styres alle funktioner nemt og bekvemt.

SBSef 7343
Comfort

Relativt energiforbrug: J ¹

Energiforbrug år / døgn: 383 / 1,048 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 654 l (Køleskab: 539 l, heraf BioFresh: 155 l /  Fryseskab: 115 l)

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 185,2 / 121 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · LED-loftsbelysning

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, 

justerbar indstilling på HydroSafe eller 

DrySafe

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer med 

teleskopudtræk

Fryseskab 4

 · 5 skuffer, VarioSpace

 · IceMaker med fast vandtilslutning 3/4"

 · Isproduktion pr. døgn: 0,8 kg

 · Isterningbeholder: 1,5 kg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 19 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest og 

bagerst, transporthjul bagerst

 · Fast hængslingsside, venstre / Fast 

hængslingsside, højre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11

SBS 7242
Comfort

Relativt energiforbrug: J ¹

Energiforbrug år / døgn: 359 / 0,982 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 634 l (Køleskab: 381 l /  Fryseskab: 253 l)

Lydniveau: 43 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 185 / 121 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 7 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · LED-loftsbelysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer med 

teleskopudtræk

Fryseskab 4

 · 8 skuffer, hvor 1 er frysebakke, 

VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 20 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Fast hængslingsside, venstre / Fast 

hængslingsside, højre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 24

Farve/materialealternativer:

SBSef 7242, Rustfri stålfront

CBNes 6256
PremiumPlus

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 322 / 0,881 kWh

Rumindhold, netto totalt: 471 l (Køleskab: 357 l, heraf BioFresh: 68 l /  Fryseskab: 114 l)

Lydniveau: 43 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål / rustfrit stål

Mål, cm (h / b / d): 203,9 / 91 / 61,5

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, 

mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder

 · 3 GlassLine opbevaringshylder

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider og 

LED-loftbelysning

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, 

justerbar indstilling på HydroSafe eller 

DrySafe

Fryseskab 4

 · 2 skuffer med teleskopudtræk med 

selvluk

 · IceMaker med fast vandtilslutning 3/4"

 · Isproduktion pr. døgn: 1,3 kg

 · Isterningbeholder: 2,7 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 45 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag

 · Ventilation gennem soklen

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Fast hængslingsside, venstre / Fast 

hængslingsside, højre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 07, 08, 09, 13, 14
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CBNPes 4878
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Fritstående 
køle-/fryseskabe
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Liebherrs brede sortiment inden for køle-/fryseskabe tilbyder dig den 
perfekte løsning. Her findes innovative funktioner så som BioFresh eller 
BioCool og NoFrost eller SmartFrost. Så snart du har fastsat dit behov, 
kan du frit vælge mellem en lang række luksuriøse skabe, som leveres i 
forskellige størrelser og farver. 

Liebherr køle-/fryseskabe: 
et køligt overblik

Side 39

Side 49 og side 54

Side 34

Side 40 og side 52

Side 43 og side 53

I BioFresh-skufferne bevares de vigtige vitaminer, smagen og det appetitlige 
udseende betydeligt længere end i et traditionelt køleskab. Den avancerede 
teknologi sikrer, at temperaturen holdes præcist lige over 0 °C.

Med NoFrost-teknologien fra Liebherr sikres friskheden af dine madvarer i lang 
tid. Madvarerne fryses med iskold, recirkuleret luft, og den luftfugtighed der måtte 
opstå, ledes ud af skabet. Du behøver ikke længere sætte tid af til afrimning. 

Med SmartFrost-teknologien reduceres isdannelsen i skabet kraftigt. Dette betyder, 
at skabet sjældent skal afrimes. Indervæggene er glatte og rengøringsvenlige.  

BioCool-Boksen muliggør justering af luftfugtigheden i køleskabet, hvilket forlænger 
madvarernes friskhed. Brugervenligheden er i top, og du sikres den optimale 
opbevaring.  

BioFresh-Plus tilbyder endnu større fleksibilitet for individuel opbevaring af madvarer. 
Temperaturen kan justeres på 0 °C og –2 °C og holder derved forskellige typer 
madvarer, såsom frugt, grønt, fisk og skaldyr samt kød og mejeriprodukter, friskere 
i betydeligt længere tid end et traditionelt køleskab.

Side 35
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Det 7" store TFT farvedisplay med høj 
opløsning og høj kontrast er integreret i døren 
og giver muligheden for individuelle indstil-
linger takket være et intuitivt og brugervenligt 
navigationssystem.

Næsten alle rustfri ståldøre har en 
SmartSteel-overflade. SmartSteel reducerer 
synligheden af fingeraftryk væsentligt. Stålets 
høje kvalitet gør overfladen nem at rengøre. 
Derudover er denne type stål meget stærk, og 
ridses derfor ikke så let.

IceMakeren med vandbeholder laver isterninger 
til enhver anledning. Med en kapacitet på 1,2 
liter er vandbeholderen den perfekte løsning på 
steder med en forringet vandkvalitet, eller hvor 
en fast vandtilslutning er umulig. Vandbeholderen 
afmonteres let for opfyldning. Uanset om du 
mangler isterninger til en enkelt drink eller skal 
holde en fest, er IceMaker lige det, du behøver.

Fritstående køle-/fryseskabe

Det højeffektive PowerCooling-system sikrer, 
at friske madvarer hurtigt køles samt at tempe-
raturen holdes jævnt i hele skabet. Liebherrs 
FreshAir aktive kulfilter er integreret i blæseren, 
og renser hermed den recirkulerede luft og 
opfanger samtidigt dårlige lugte for at sikre 
optimal luftkvalitet. Når filtret skal udskiftes, 
indikeres dettes på kontrolpanelet.

Den integrerede SoftSystem lukkemekanisme 
sørger for en kontrolleret lukning af døren, selv 
når døren er fuldt belastet. 

Det robuste håndtag med et raffineret, 
premium-kvalitetsudseende samt en integreret 
åbningsmekanisme sikrer en let og ubesværet 
åbning af døren. Håndtaget er et perfekt 
match til dørens HardLine design, og er 
fremstillet af anodiseret aluminium eller hvid 
plast. Det flyttes let til modsatte side i tilfælde 
af omhængsling.

Kvalitet ned til mindste detalje

På BluPerformance-modellerne er køleteknologien kompakt integreret i soklen, hvilket minimerer driftsstøj 
samt fungerer pladsbesparende. Resultat: optimal ydeevne samt et væsentligt større nettovolumen og 
forbedret energieffektivitet. 

1. El-tilslutning   2. Funktionelt afstandsstykke sikrer afstand til væggen og giver adgang til el-tilslutning 
3. VCC-kompressor   4. Blæser i soklen med lyddæmper   5. Kondensator   6. Afløb til afrimningsvand

Funktionerne er modelafhængige. Kontroller funktionsbeskrivelsen under den relevante model.
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Fritstående køle-/fryseskabe

Det luksuriøse GlassLine udstyr sætter det en-
delige præg på udstyret, og gengiver følelsen 
af høj kvalitet. Glasopbevaringshylderne samt 
dørhylderne er lavet af brudsikkert glas. Den 
delbare hylde gør det muligt at opbevare 
høje beholdere, hvorved dine opbevaringsmu-
ligheder mangfoldiggøres.

Vedligeholdelsesfrit og energibesparende: 
langtidsholdbare LED-pærer udsender meget 
lidt varme hvilket sikrer en optimal opbevaring 
af friske madvarer.

Med NoFrost-teknologien fra Liebherr sikres 
friskheden af dine madvarer i lang tid. Madvarer 
fryses med iskold, recirkuleret luft, og den luftfug-
tighed, der måtte opstå, ledes ud af skabet. Du 
behøver ikke længere sætte tid af til afrimning.

Mere om NoFrost:
nofrost.liebherr.com

LED-belysningen er integreret i bagvæggen, hvor de energibesparende, miljøvenlige og vedligeholdelses-
frie LED-pærer sikrer en optimal belysning af indholdet bagerst i skabet – fra top til bund.

Med DuoCooling får man to kølesystemer, 
hvilket betyder, at temperaturen i køle- og 
fryseskabet indstilles separat og uafhængig 
af hinanden. Luften i køl og frys veksler ikke 
mellem de to afdelinger, hvilket forhindrer 
udtørring af madvarer samt at lugte føres fra 
den ene afdeling til den anden.

BioFresh er teknologien for skarpsindige og sundhedsbevidste forbrugere. Med BioFresh holdes dine mad-
varer friske betydeligt længere set i forhold til et traditionelt køleskab. For at sikre madvarernes friskhed skal 
temperaturen holdes præcist lige over 0°C, samtidig med at luftfugtigheden er perfekt svarende til indholdet. 
BioFresh-Plus tilbyder endnu større fleksibilitet for individuel opbevaring af madvarer. Den justerbare temperatur 
(0 °C og –2 °C) holder madvarerne friske i betydeligt længere tid end et traditionelt køleskab. 

Mere om BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Kvalitet ned til mindste detalje

Funktionerne er modelafhængige. Kontroller funktionsbeskrivelsen under den relevante model.
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Fritstående BioFresh køle-/fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 1,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

BioFresh-Plus tilbyder endnu større fleksibi-
litet for individuel opbevaring af madvarer. 
Temperaturen kan justeres på 0 °C og –2 °C 
og holder derved forskellige typer madvarer, 
såsom frugt, grønt, fisk og skaldyr samt kød og 
mejeriprodukter, friskere i betydeligt længere 
tid end et traditionelt køleskab.

BioFresh-skuffer og udtrækkelige skuffer med 
SoftTelescopic sørger for en kontrolleret og
sikker lukning af skuffen. Alle skuffer er fuldt
udtrækkelige og kan fjernes ved en døråb-
ningsvinkel på 90°.

CBNPes 5758
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 157 / 0,430 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 381 l (Køleskab: 275 l, heraf BioFresh: 108 l /  Fryseskab: 106 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 201 / 70 / 66,5 ¹

Betjening

 · 7" TFT-farvedisplay i døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, 

mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke, smørboks

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 2 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

justerbar indstilling på HydroSafe eller 

DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, 2 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 02, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 23

CBNef 5715
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 195 / 0,534 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 381 l (Køleskab: 275 l, heraf BioFresh: 108 l /  Fryseskab: 106 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 201 / 70 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Integreret flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, 

hvoraf 1 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

CBNPes 4878
PremiumPlus

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 148 / 0,403 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 338 l (Køleskab: 240 l, heraf BioFresh: 94 l /  Fryseskab: 98 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 201 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 7" TFT-farvedisplay i døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, 

mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-belysning

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · BioFresh-Plus med seafood-boks

 · 2 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

justerbar indstilling på HydroSafe eller 

DrySafe

Fryseskab 4

 · 4 skuffer, 1 på hjul, VarioSpace

 · IceMaker med fast vandtilslutning 3/4"

 · Isproduktion pr. døgn: 1,2 kg

 · Isterningbeholder: 1,8 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 23
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60 60 60 60

Fritstående BioFresh køle-/fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 1,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

CBNPes 4858
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 149 / 0,408 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 344 l (Køleskab: 243 l, heraf BioFresh: 97 l /  Fryseskab: 101 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 201 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 7" TFT-farvedisplay i døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, 

mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 2 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

justerbar indstilling på HydroSafe eller 

DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, 2 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 

12, 23

Farve/materialealternativer:

CBNP 4858, Hvid

CBNPbs 4858
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 149 / 0,408 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 344 l (Køleskab: 243 l, heraf BioFresh: 97 l /  Fryseskab: 101 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: BlackSteel med SmartSteel / BlackSteel med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 201 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 7" TFT-farvedisplay i døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, 

mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 2 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

justerbar indstilling på HydroSafe eller 

DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, 2 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 

12, 23

CBNPgw 4855
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 149 / 0,408 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 344 l (Køleskab: 243 l, heraf BioFresh: 97 l /  Fryseskab: 101 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid glasfront / hvid

Mål, cm (h / b / d): 201 / 60 / 68,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, 

mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 2 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

justerbar indstilling på HydroSafe eller 

DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, 2 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · GlassEdition

 · Integrerede håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 

12, 23

CBNPgb 4855
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 149 / 0,408 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 344 l (Køleskab: 243 l, heraf BioFresh: 97 l /  Fryseskab: 101 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Sort glasfront / silver

Mål, cm (h / b / d): 201 / 60 / 68,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, 

mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 2 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

justerbar indstilling på HydroSafe eller 

DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, 2 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · GlassEdition

 · Integrerede håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 

12, 23



38 39

60 60 60 60

Fritstående BioFresh køle-/fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 1,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

CBNbs 4815
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 186 / 0,507 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 343 l (Køleskab: 242 l, heraf BioFresh: 94 l /  Fryseskab: 101 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: BlackSteel med SmartSteel / BlackSteel med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 201 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Integreret flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, 

hvoraf 1 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

CBN 4815
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 186 / 0,507 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 343 l (Køleskab: 242 l, heraf BioFresh: 94 l /  Fryseskab: 101 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 201 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Integreret flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, 

hvoraf 1 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

Farve/materialealternativer:

CBNef 4815, Rustfri stålfront

CBef 4805
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 183 / 0,499 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 357 l (Køleskab: 242 l, heraf BioFresh: 94 l /  Fryseskab: 115 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 201 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 2 GlassLine opbevaringshylder

 · Integreret flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, 

hvoraf 1 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 33 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 13 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

CBef 4315
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 175 / 0,478 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 319 l (Køleskab: 204 l, heraf BioFresh: 94 l /  Fryseskab: 115 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 185 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køl, frys 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 2 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Integreret flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, 

hvoraf 1 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 33 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 13 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23
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70 60 60

Fritstående NoFrost køle-/fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 1,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

Med DuoCooling får man to kølesystemer, 
hvilket betyder, at temperaturen i køle- og 
fryseskabet indstilles separat og uafhængig 
af hinanden. Luften i køl og frys veksler ikke 
mellem de to afdelinger, hvilket forhindrer 
udtørring af madvarer samt at lugte føres fra 
den ene afdeling til den anden.

BioCool-Boksen muliggør en justering af 
luftfugtigheden i køleskabet, hvorved 
madvarernes friskhed forlænges. BioCool-
Boksen er udstyret med teleskopskinner, hvilket 
skaber den ideelle brugerkomfort samt sikrer 
et hurtigt overblik over indholdet af madvarer. 
Fugtighedsgraden i BioCool-Boksen reguleres
via en slider.

CNef 5715
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 183 / 0,501 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 402 l (Køleskab: 296 l /  Fryseskab: 106 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 201 / 70 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 BioCool-boks med teleskopudtræk

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 23

Farve/materialealternativer:

CN 5715, Hvid

CNPes 4868
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 138 / 0,376 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 356 l (Køleskab: 258 l /  Fryseskab: 98 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 201 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 7" TFT-farvedisplay i døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, 

mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

· 4 skuffer, 2 på hjul, VarioSpace

 · IceMaker med vandbeholder

 · Isproduktion pr. døgn: 1,2 kg

 · Isterningbeholder: 1,8 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12

Farve/materialealternativer:

CNPes 4858, SmartSteel, undtagen 

IceMaker, K (140 / 0,381 kWh), 

netto totalt 361 l, 37 dB(A)

CNPes 4358
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 133 / 0,363 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 321 l (Køleskab: 220 l /  Fryseskab: 101 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 185 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 7" TFT-farvedisplay i døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, 

mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, 2 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 

12, 23
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Fritstående NoFrost køle-/fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

CNef 4825
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 171 / 0,468 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 356 l (Køleskab: 258 l /  Fryseskab: 98 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 201 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · IceMaker med vandbeholder

 · Isproduktion pr. døgn: 1,2 kg

 · Isterningbeholder: 1,8 kg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12

CN 4815
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 174 / 0,474 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 361 l (Køleskab: 260 l /  Fryseskab: 101 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 201 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

Farve/materialealternativer:

CNef 4815, Rustfri stålfront

CNef 3535
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 236 / 0,645 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 305 l (Køleskab: 218 l /  Fryseskab: 87 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer på hjul

 · Vanddispenser i døren

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · 4,7 liter vandtank med Brita-filter

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

CNef 4315
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 165 / 0,451 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 321 l (Køleskab: 220 l /  Fryseskab: 101 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 185 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

Farve/materialealternativer:

CN 4315, Hvid
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Fritstående NoFrost køle-/fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

CN 4015
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 252 / 0,688 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 356 l (Køleskab: 269 l /  Fryseskab: 87 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Farve/materialealternativer:

CNef 4015, Rustfri stålfront

CNbs 4015, BlackSteel

CNef 3915
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 263 / 0,718 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 340 l (Køleskab: 221 l /  Fryseskab: 119 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer på hjul

Fryseskab 4

 · 4 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Farve/materialealternativer:

CN 3915, Hvid

CNbs 3915, BlackSteel

CN 3515
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 237 / 0,648 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 308 l (Køleskab: 221 l /  Fryseskab: 87 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Farve/materialealternativer:

CNef 3515, Rustfri stålfront

CNef 3115
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 222 / 0,608 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 260 l (Køleskab: 173 l /  Fryseskab: 87 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 162,3 / 60 / 62,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · LED-loftsbelysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Farve/materialealternativer:

CN 3115, Hvid
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Fritstående NoFrost køle-/fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

CNPel 4813

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 167 / 0,456 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 338 l (Køleskab: 243 l /  Fryseskab: 95 l)

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål-look / silver

Mål, cm (h / b / d): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm køleskab

Køleskab

 · PowerCooling

 · Dørhylder i plast, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 26 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 10 kg

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integrerede, vertikale håndtag

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CNP 4813, Hvid

CNel 4813, Rustfrit stål-look,

n (250 / 0,684 kWh), 42 dB(A)

CN 4813, Hvid,

n (250 / 0,684 kWh), 42 dB(A)

CN 4713

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 264 / 0,721 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 328 l (Køleskab: 199 l /  Fryseskab: 129 l)

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm køleskab

Køleskab

 · PowerCooling

 · Dørhylder i plast, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · 4 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 26 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 8 kg

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integrerede, vertikale håndtag

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CNel 4713, Rustfrit stål-look

CNP 4313

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 160 / 0,436 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 304 l (Køleskab: 209 l /  Fryseskab: 95 l)

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm køleskab

Køleskab

 · PowerCooling

 · Dørhylder i plast, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 26 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 10 kg

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integrerede, vertikale håndtag

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CNPel 4313, Rustfrit stål-look

CNel 4313, Rustfrit stål-look,

n (240 / 0,655 kWh), 42 dB(A)

CN 4313, Hvid,

n (240 / 0,655 kWh), 42 dB(A)

CN 4213

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 253 / 0,692 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 294 l (Køleskab: 165 l /  Fryseskab: 129 l)

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm køleskab

Køleskab

 · PowerCooling

 · Dørhylder i plast, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · 4 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 26 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 8 kg

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integrerede, vertikale håndtag

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CNel 4213, Rustfrit stål-look
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Fritstående NoFrost køle-/fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

CNno 4313

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 240 / 0,655 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 304 l (Køleskab: 209 l /  

Fryseskab: 95 l)

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: NeonOrange / NeonOrange

Mål, cm (h / b / d): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm køleskab

Køleskab

 · PowerCooling

 · Dørhylder i plast, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 26 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 9 kg

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integrerede, vertikale håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CNfb 4313

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 240 / 0,655 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 304 l (Køleskab: 209 l /  

Fryseskab: 95 l)

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: FrostBlå / FrostBlå

Mål, cm (h / b / d): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm køleskab

Køleskab

 · PowerCooling

 · Dørhylder i plast, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 26 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 9 kg

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integrerede, vertikale håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CNkw 4313

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 240 / 0,655 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 304 l (Køleskab: 209 l /  

Fryseskab: 95 l)

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: KiwiGrøn / KiwiGrøn

Mål, cm (h / b / d): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm køleskab

Køleskab

 · PowerCooling

 · Dørhylder i plast, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 26 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 9 kg

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integrerede, vertikale håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CPel 4813

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 160 / 0,437 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 342 l (Køleskab: 243 l /  Fryseskab: 99 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål-look / silver

Mål, cm (h / b / d): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm køleskab

Køleskab

 · PowerCooling

 · Dørhylder i plast, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-loftsbelysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 30 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 12 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integrerede, vertikale håndtag

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CP 4813, Hvid

CP 4313

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 153 / 0,418 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 308 l (Køleskab: 209 l /  Fryseskab: 99 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm køleskab

Køleskab

 · PowerCooling

 · Dørhylder i plast, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-loftsbelysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 30 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 12 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integrerede, vertikale håndtag

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CPel 4313, Rustfrit stål-look

Fritstående SmartFrost køle-/fryseskabe
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1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

Fritstående SmartFrost køle-/fryseskabe

CUag 3311

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 210 / 0,575 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 294 l (Køleskab: 210 l /  

Fryseskab: 84 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Grøn / Grøn

Mål, cm (h / b / d): 181,2 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 27 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CUfr 3311

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 210 / 0,575 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 294 l (Køleskab: 210 l /  

Fryseskab: 84 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Rød / Rød

Mål, cm (h / b / d): 181,2 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 27 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CUwb 3311

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 210 / 0,575 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 294 l (Køleskab: 210 l /  

Fryseskab: 84 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Blå / Blå

Mål, cm (h / b / d): 181,2 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 27 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CU 3311

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 210 / 0,575 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 294 l (Køleskab: 210 l /  

Fryseskab: 84 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 181,2 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke, smørboks

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 27 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Ergonomiske håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CUef 3311, Rustfri stålfront

CUef 2811

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 191 / 0,523 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 263 l (Køleskab: 210 l /  

Fryseskab: 53 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 161,2 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Fryseskab 4

 · 2 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 25 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Rustfrit stålhåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CU 2811, Hvid

CUsl 2311

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 176 / 0,481 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 208 l (Køleskab: 155 l /  

Fryseskab: 53 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Silver / silver

Mål, cm (h / b / d): 137,2 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Fryseskab 4

 · 2 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 25 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Rustfrit stålhåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CU 2311, Hvid
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Fritstående BioCool køle-/fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

Fritstående NoFrost køle-/fryseskabe

CTNef 5215
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 270 / 0,739 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 418 l (Køleskab: 332 l /  Fryseskab: 86 l)

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 185,2 / 69,7 / 76 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Individuelt justerede køleenheder: 2

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 10 kg

 · Brudsikkert glas

 · Dørhylde

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integrerede, vertikale håndtag

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 08, 09

CTN 5215
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 270 / 0,739 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 418 l (Køleskab: 332 l /  Fryseskab: 86 l)

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 185,2 / 69,7 / 76 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Individuelt justerede køleenheder: 2

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 10 kg

 · Brudsikkert glas

 · Dørhylde

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integrerede, vertikale håndtag

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 08, 09

CTN 3663
Premium

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 223 / 0,610 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 306 l (Køleskab: 246 l /  Fryseskab: 60 l)

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 191,1 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Individuelt justerede køleenheder: 2

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe på hjul

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 8 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CTNesf 3663, Rustfri stålfront

CTNesf 3223
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 213 / 0,582 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 273 l (Køleskab: 213 l /  Fryseskab: 60 l)

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 176,1 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Individuelt justerede køleenheder: 2

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 8 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Rustfrit stålhåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CTN 3223, Hvid
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Fritstående SmartFrost køle-/fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

CTP 3316
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 211 / 0,577 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 307 l (Køleskab: 232 l /  

Fryseskab: 75 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 176,1 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 6 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CTPesf 3316, Rustfri stålfront

CTPesf 3016
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 198 / 0,541 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 275 l (Køleskab: 212 l /  

Fryseskab: 63 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 161,1 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 6 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Rustfrit stålhåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CTP 3016, Hvid

CTP 2921
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 201 / 0,549 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 268 l (Køleskab: 216 l /  

Fryseskab: 52 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 157,1 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Integrerede håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CTPsl 2921, Silver

CTPsl 2541
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 187 / 0,510 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 231 l (Køleskab: 187 l /  

Fryseskab: 44 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Silver / silver

Mål, cm (h / b / d): 140,1 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Integrerede håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CTP 2521
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 187 / 0,510 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 231 l (Køleskab: 187 l /  

Fryseskab: 44 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 140,1 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Integrerede håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CTPsl 2521, Silver

CTPsl 2121
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 176 / 0,480 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 195 l (Køleskab: 151 l /  

Fryseskab: 44 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Silver / silver

Mål, cm (h / b / d): 124,1 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Integrerede håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

Farve/materialealternativer:

CTP 2121, Hvid
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CTPag 2121

Fritstående SmartFrost køle-/fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a.

CTPag 2121
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 176 / 0,480 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 195 l (Køleskab: 151 l /  

Fryseskab: 44 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Grøn / Grøn

Mål, cm (h / b / d): 124,1 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Integrerede håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CTPfr 2121
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 176 / 0,480 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 195 l (Køleskab: 151 l /  

Fryseskab: 44 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rød / Rød

Mål, cm (h / b / d): 124,1 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Integrerede håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CTPwb 2121
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 176 / 0,480 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 195 l (Køleskab: 151 l /  

Fryseskab: 44 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Blå / Blå

Mål, cm (h / b / d): 124,1 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Fryseskab 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Integrerede håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 09
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Fritstående køleskabe
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Køleskabene fra Liebherr overbeviser med den imponerende teknologi inden 
for madvarernes friskhed. Sortimentet tilbyder såvel skabe med klassiske 
grøntsagsskuffer, som BioCool-modeller hvor luftfugtigheden i skuffen er 
justerbar samt BioFresh-modeller som sikrer den længste friskhed. Uanset 
dit behov vil du kunne finde lige præcis det køleskab, du ønsker – upright, 
table-top eller kompakt. 

Liebherr køleskabe: 
et køligt overblik

Fritstående Table-Top køleskabe

Fritstående køleskabe

Side 64

Side 68 Side 70

Side 72

I BioFresh-skufferne bevares de vigtige vitaminer, smagen og det appetitlige 
udseende betydeligt længere end i et traditionelt køleskab.  Den avancerede 
teknologi sikrer, at temperaturen holdes præcist lige over 0°C.

BioCool-Boksen muliggør justering af luftfugtigheden i køleskabet, hvilket forlænger 
madvarernes friskhed. Brugervenligheden er i top, og du sikres den optimale 
opbevaring.  
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Jo friskere madvareren er, jo mere bidrager den til en sund diæt. BioFresh-skufferne på teleskopskinner garan-
terer et perfekt klima til forlænget friskhed. Når frugt og grønt, kød, fisk og mejeriprodukter opbevares ved en 
konstant temperatur lige over 0°C og ved den korrekte luftfugtighed, bevares vitaminerne, den lækre smag 
samt det appetitvækkende udseende i madvarerne i længere tid sammenlignet med et traditionelt køleskab.

LED-belysningen i BioFresh-skufferne er inte-
greret i bagvæggen, hvor de energibesparende, 
miljøvenlige og vedligeholdelsesfrie LED-pærer 
sikrer en optimal belysning af indholdet bagerst 
i skabet – fra top til bund. 

Den integrerede SoftSystem-lukkemekanisme 
sørger for en kontrolleret lukning af døren, selv 
når døren er fuldt belastet. 

Fritstående køleskabe

Det 2.4" store TFT Touch-display med høj 
opløsning og høj kontrast er integreret bag 
døren og giver muligheden for intuitiv 
temperaturindstilling.BioCool-Boksen muliggør en justering af luftfugtigheden i køleskabet, hvorved madvarernes friskhed 

forlænges. BioCool-Boksen er udstyret med teleskopskinner, hvilket skaber den ideelle brugerkomfort 
samt sikrer et hurtigt overblik over indholdet af madvarer. Fugtighedsgraden i BioCool-Boksen reguleres 
via en slider. 

Dørens indvendige design sikrer let montering, 
udskiftning og rengøring af tætningslisten. Tæt-
ningslisten er påført særlige anti-bakterielle 
egenskaber til forebyggelse af bakteriedan-
nelse, og den ideelle hygiejne hjælper her-
med til en sikker opbevaring af madvarerne. 
Dørens tætningsliste er designet til at matche 
apparatets dør eller kabinettets farve.

Kvalitet ned til mindste detalje

Funktionerne er modelafhængige. Kontroller funktionsbeskrivelsen under den relevante model.
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Fritstående BioFresh køleskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 1,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

KBPgb 4354
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 128 / 0,350 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 338 l (Køleskab: 314 l, heraf BioFresh: 133 l /  Frostboks: 24 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Sort glasfront / silver

Mål, cm (h / b / d): 185 / 60 / 68,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 3 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Frostboks 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 16 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 3 kg

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Integreret håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 23

Farve/materialealternativer:

KBPgw 4354, Hvid glasfront

KBP 4354
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 128 / 0,350 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 338 l (Køleskab: 314 l, heraf BioFresh: 133 l /  Frostboks: 24 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 185 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 3 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Frostboks 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 16 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 3 kg

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 23

Farve/materialealternativer:

KBPes 4354, SmartSteel

KBbs 4350
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 90 / 0,244 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 367 l (Køleskab: 367 l, heraf BioFresh: 133 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: BlackSteel med SmartSteel / BlackSteel med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 185 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 3 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 31

Farve/materialealternativer:

KBes 4350, SmartSteel

KB 4350
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 90 / 0,244 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 367 l (Køleskab: 367 l, heraf BioFresh: 133 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 185 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 3 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 31
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Indstillingen i BioFresh-skufferne gøres let 
via touch-betjeningen. Vælg “Dry” med lav 
luftfugtighed til opbevaring af kød, fisk og 
mejeriprodukter, eller “Hydro” med høj luftfug-
tighed til ideel opbevaring af frugt og grønt. 

Den integrerede SoftSystem-lukkemekanisme 
sørger for en kontrolleret lukning af døren, selv 
når døren er fuldt belastet. 

Fritstående BioFresh køleskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 1,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

KB 4310
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 90 / 0,244 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 366 l (Køleskab: 366 l, heraf BioFresh: 133 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 185 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Integreret flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 3 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, 

hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 31

Farve/materialealternativer:

KBef 4310, Rustfri stålfront

KBes 3750
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 87 / 0,236 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 318 l (Køleskab: 318 l, heraf BioFresh: 133 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 165 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, 

touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab 

og BioFresh

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling med FreshAir aktivt 

kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, VarioBox, 

æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · LED-belysning i bagvæggen

 · 3 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret 

åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet 

frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, 

transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med 

åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 31

Farve/materialealternativer:

KB 3750, Hvid

BP 2850
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 62 / 0,169 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 161 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 125 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · Blæser

 · LED-belysning

 · 5 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, justerbar mellem HydroSafe og DrySafe

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 12, 23
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Fritstående BioCool køleskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 1,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

KPef 4350
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 63 / 0,171 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 390 l

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 185 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, VarioBox, æggebakke

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning med lysdæmper

 · 2 BioCool-bokse med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 31

Kef 4310
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 78 / 0,212 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 390 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 185 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, æggebakke

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 2 BioCool-bokse med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 31

Farve/materialealternativer:

K 4310, Hvid

Kef 3710
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 75 / 0,204 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 342 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / silver

Mål, cm (h / b / d): 165 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, æggebakke

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 BioCool-boks med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 06, 23, 31

K 3710
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 75 / 0,204 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 342 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 165 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, æggebakke

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-loftsbelysning

 · 1 BioCool-boks med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 06, 23, 31
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Fritstående køleskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

K 3130
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 109 / 0,296 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 297 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 144,7 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, æggebakke

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04

Farve/materialealternativer:

Ksl 3130, Silver

Ksl 2630
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 104 / 0,283 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 248 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Silver / silver

Mål, cm (h / b / d): 125 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Rustfrit stålhåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04

Farve/materialealternativer:

K 2630, Hvid

Ksl 2814
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 178 / 0,485 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 250 l (Køleskab: 229 l /  

Frostboks: 21 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Silver / silver

Mål, cm (h / b / d): 140,2 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Frostboks 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Rustfrit stålhåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08

K 2814
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 178 / 0,485 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 250 l (Køleskab: 229 l /  

Frostboks: 21 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 140,2 / 55 / 63 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Frostboks 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08

K 2330
Comfort

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 126 / 0,344 kWh

Rumindhold, netto totalt: 213 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 117,5 / 55 / 63

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04
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Fritstående Table-Top køleskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

TP 1764
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 99 / 0,270 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 136 l (Køleskab: 118 l /  

Frostboks: 18 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

Køleskab

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Frostboks 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02

TP 1760
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 64 / 0,173 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 154 l

Lydniveau: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

Køleskab

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02

TP 1724
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 98 / 0,266 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 143 l (Køleskab: 125 l /  

Frostboks: 18 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 2 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Frostboks 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Mulighed for indbygning under bordplade grundet 

frontventilation (ventilation via ventilationsgitter i 

bordpladen) og aftagelig topplade

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02

TP 1720
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 62 / 0,169 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 145 l

Lydniveau: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Mulighed for indbygning under bordplade grundet 

frontventilation (ventilation via ventilationsgitter i 

bordpladen) og aftagelig topplade

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02

TPesf 1714
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 146 / 0,399 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 143 l (Køleskab: 125 l /  

Frostboks: 18 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål / silver

Mål, cm (h / b / d): 85 / 60,1 / 61 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 2 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Frostboks 4

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag i rustfrit stål

 · Mulighed for indbygning under bordplade grundet 

frontventilation (ventilation via ventilationsgitter i 

bordpladen) og aftagelig topplade

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 13, 14

TPesf 1710
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 93 / 0,254 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 145 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål / silver

Mål, cm (h / b / d): 85 / 60,1 / 61 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag i rustfrit stål

 · Mulighed for indbygning under bordplade grundet 

frontventilation (ventilation via ventilationsgitter i 

bordpladen) og aftagelig topplade

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 13, 14
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Fritstående Table-Top køleskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

TP 1434
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 93 / 0,253 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 122 l (Køleskab: 107 l /  

Frostboks: 15 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 2 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Frostboks 4

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Mulighed for indbygning under bordplade grundet 

frontventilation (ventilation via ventilationsgitter i 

bordpladen) og aftagelig topplade

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02

Farve/materialealternativer:

TP 1414, Hvid, n (139 / 0,380 kWh), 41 dB(A)

TP 1410
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 92 / 0,252 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 136 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Mulighed for indbygning under bordplade grundet 

frontventilation (ventilation via ventilationsgitter i 

bordpladen) og aftagelig topplade

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02

TX 1021
Comfort

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 113 / 0,309 kWh

Rumindhold, netto totalt: 86 l (Køleskab: 86 l, heraf 

0-stjernet frostboks: 6 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 63 / 55,4 / 62,4

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 1 GlassLine opbevaringshylde

 · LED-belysning

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer

 · 0-stjernet frostboks (0°C til −6°C)

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02

Tsl 1414
Comfort

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 177 / 0,484 kWh

Rumindhold, netto totalt: 122 l (Køleskab: 107 l /  

Frostboks: 15 l)

Lydniveau: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Silver / silver

Mål, cm (h / b / d): 85 / 50,1 / 62

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

 · CoolPlus-funktion

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 2 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Frostboks 4

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Slimline håndtag i rustfrit stål

 · Mulighed for indbygning under bordplade grundet 

frontventilation (ventilation via ventilationsgitter i 

bordpladen) og aftagelig topplade

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02

Farve/materialealternativer:

T 1414, Hvid

T 1410
Comfort

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 118 / 0,321 kWh

Rumindhold, netto totalt: 136 l

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 85 / 50,1 / 62

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Mulighed for indbygning under bordplade grundet 

frontventilation (ventilation via ventilationsgitter i 

bordpladen) og aftagelig topplade

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02

Tb 1400

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 118 / 0,321 kWh

Rumindhold, netto totalt: 136 l

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Sort / sort

Mål, cm (h / b / d): 85 / 50,1 / 62

Betjening

 · Mekanisk kontrol inde i skabet, drejeknap

Køleskab

 · Dørhylder i plast, æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Integreret håndtag

 · Mulighed for indbygning under bordplade grundet 

frontventilation (ventilation via ventilationsgitter i 

bordpladen) og aftagelig topplade

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02
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Fritstående fryseskabe 
og kummefrysere
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Side 82 Side 90

Side 92Side 92

Side 94

Vælg mellem NoFrost, SmartFrost eller StopFrost – Liebherrs fryseskabe 
tilbyder maksimal brugerkomfort. Med modeller inden for kategorierne upright, 
tabletop og kummefrysere kan du finde netop det fryseskab, du ønsker – 
uanset dine krav. Vælg mellem et stort udvalg af størrelser og funktioner.

Liebherr fryseskabe: 
et køligt overblik

Med NoFrost-teknologien fra Liebherr sikres friskheden af dine madvarer i lang tid. 
Madvarer fryses med iskold, recirkuleret luft, og den luftfugtighed, der måtte opstå, 
ledes ud af skabet. Du behøver ikke længere sætte tid af til afrimning.

Med SmartFrost-teknologien reduceres isdannelsen i skabet kraftigt. Dette betyder, 
at skabet sjældent skal afrimes. Indervæggene er glatte og rengøringsvenlige. 
Fryseskuffer og glashylder er lavet af brudsikkert glas og afmonteres let for 
rengøring.

Denne innovative funktion har to klare fordele: StopFrost-Systemet reducerer 
isdannelsen på indersiden af fryseren, hvilket betyder, at du meget sjældent 
behøver at afrime fryseren. Derudover forhindres dannelsen af vakuum efter 
åbning og lukning af lågen.

Fritstående fryseskabe

Fritstående Table-Top fryseskabe

Kummefrysere

Disse frysere er egnede til meget lave omgivende temperaturer. Derfor kan de 
placeres i uopvarmede rum med en omgivende temperatur på ned til –15 °C.
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Fritstående fryseskabe

Med SmartFrost-teknologien reduceres 
isdannelsen i skabet kraftigt. Dette betyder, at 
skabet sjældent skal afrimes. Indervæggene 
er glatte og rengøringsvenlige. Fryseskuffer 
og glashylder er lavet af brudsikkert glas og 
afmonteres let for rengøring.

Det elektroniske display giver et hurtigt 
overblik over temperaturen i fryseskabet. 
SuperFrost-funktionen sørger for en hurtig 
indfrysning, hvorved vitaminer, mineraler, 
smag og farve bevares bedst muligt.

Fryseskuffer og hylder kan tages ud efter behov. 
Det er sådan, det praktiske system, VarioSpace, 
virker. Herved kan selv de største kager opbe-
vares i fryseskabet.

Skufferne er udstyrede med teleskopudtræk, som sikrer, at skufferne let trækkes ud via det integrerede håndtag. 
De lukkede skuffer med transparent front skaber optimale opbevaringsforhold samt giver et hurtigt overblik over 
indholdet i skuffen.

Ønsker man kun at anvende en del af fryse-
skabet, kan man købe en isoleringsplade 
hos den nærmeste forhandler. Pladen gør det 
muligt at anvende helt ned til to skuffer. Resten 
isoleres, hvorved der spares energi. Energifor-
bruget kan reduceres med op til 50 %.

Med NoFrost-teknologien fra Liebherr sikres 
friskheden af dine madvarer i lang tid. 
Madvarer fryses med iskold, recirkuleret luft, 
og den luftfugtighed, der måtte opstå, ledes 
ud af skabet.

Mere om NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Kvalitet ned til mindste detalje

Funktionerne er modelafhængige. Kontroller funktionsbeskrivelsen under den relevante model.

For at sikre at fryserne fungerer optimalt selv 
ved meget lave omgivende temperaturer, er 
de udstyrede med FrostProtect. Det betyder, 
at de kan placeres i rum med en temperatur 
på ned til –15 °C, så som uopvarmede rum 
som fx en garage. Selvom temperaturen falder 
til under +10 °C arbejder fryserne effektivt.
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Fritstående NoFrost fryseskabe

Med NoFrost-teknologien fra Liebherr sikres 
friskheden af dine madvarer i lang tid. 
Madvarer fryses med iskold, recirkuleret luft, 
og den luftfugtighed, der måtte opstå, ledes 
ud af skabet.

Fryseskuffer og hylder kan tages ud efter 
behov. Det er sådan, det praktiske system, 
VarioSpace, virker. Herved kan selv de 
største kager opbevares i fryseskabet.

Det elektroniske display giver et hurtigt 
overblik over temperaturen i fryseskabet. 
SuperFrost-funktionen sørger for en hurtig 
indfrysning, hvorved vitaminer, mineraler, 
smag og farve bevares bedst muligt.

Skufferne er udstyrede med teleskopudtræk, 
som sikrer, at skufferne let trækkes ud via det 
integrerede håndtag. De lukkede skuffer med 
transparent front skaber optimale opbevarings-
forhold samt giver et hurtigt overblik over 
indholdet i skuffen.

GNP 5255
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 162 / 0,442 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 360 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 195 / 70 / 75 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 8 skuffer, 6 med teleskopudtræk, 1 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Kontrolindikatorer

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 26 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 23, 24

GNP 4655
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 148 / 0,404 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 312 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 175 / 70 / 75 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 7 skuffer, 5 med teleskopudtræk, 1 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Kontrolindikatorer

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 24 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 23, 24

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 1,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.
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Fritstående NoFrost fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

GN 5215
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 201 / 0,550 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 360 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 195 / 70 / 75 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 8 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Kontrolindikatorer

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 26 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 23, 24

GN 4615
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 184 / 0,502 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 312 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 175 / 70 / 75 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 7 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Kontrolindikatorer

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 24 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 23, 24

GN 4115
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 166 / 0,453 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 263 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 155 / 70 / 75 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 6 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Kontrolindikatorer

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 22 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 23, 24

GN 4113
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 293 / 0,802 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 345 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 194,7 / 69,7 / 75 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 8 skuffer, VarioSpace

 · Belysning i kabinettets front

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 25 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 26 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 24

GN 3613
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 268 / 0,733 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 299 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 175,1 / 69,7 / 75 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 7 skuffer, VarioSpace

 · Belysning i kabinettets front

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 25 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 24 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 24

GNP 3113
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 162 / 0,442 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 253 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 155,5 / 69,7 / 75 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 6 skuffer, VarioSpace

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 25 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 22 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 24
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Fritstående NoFrost fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

GNPes 4355
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 168 / 0,458 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 268 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Rustfrit stål med SmartSteel / 

rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 185 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 8 skuffer, 7 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Kontrolindikatorer

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 18 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Dørhængsel, venstre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 23, 24

Farve/materialealternativer:

GNP 4355, Hvid

GNP 3755
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 154 / 0,420 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 230 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 165 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 7 skuffer, 6 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Kontrolindikatorer

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 17 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 23, 24

GNP 3255
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 140 / 0,381 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 192 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 145 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 6 skuffer, 5 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Kontrolindikatorer

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 23, 24

GNP 2855
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 126 / 0,344 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 154 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 125 / 60 / 66,5 ¹

Betjening

 · 2.4" TFT-farvedisplay bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 5 skuffer, 4 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke

 · LED-belysning

 · Kontrolindikatorer

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 15 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, forrest og bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 23

GNP 2356
Premium

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 206 / 0,563 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 185 l

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 144,7 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 6 skuffer, hvor 1 er frysebakke, VarioSpace

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 24

GNP 1956
Premium

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 186 / 0,508 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 149 l

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 125 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 5 skuffer, hvor 1 er frysebakke, VarioSpace

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 15 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 24



88 89

60 60 6060 60 60

Fritstående NoFrost fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

GNP 3013
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 245 / 0,670 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 257 l

Lydniveau: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 184,1 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 8 skuffer, hvor 1 er frysebakke, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 20 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 24

GN 3023
Comfort

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 312 / 0,854 kWh

Rumindhold, netto totalt: 257 l

Lydniveau: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 184,1 / 60 / 63

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 8 skuffer, hvor 1 er frysebakke, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 20 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10

GNP 2713
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 225 / 0,616 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 221 l

Lydniveau: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 164,4 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 7 skuffer, hvor 1 er frysebakke, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 18 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 24

GNP 2313
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 206 / 0,563 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 185 l

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 144,7 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 6 skuffer, hvor 1 er frysebakke, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 24

GN 2323
Comfort

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 262 / 0,716 kWh

Rumindhold, netto totalt: 185 l

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 144,7 / 60 / 63

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 6 skuffer, hvor 1 er frysebakke, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 16 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 24

GNP 1913
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 186 / 0,508 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 149 l

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 125 / 60 / 63 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 5 skuffer, hvor 1 er frysebakke, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 15 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 24

Farve/materialealternativer:

GN 1923, Hvid, 

m (237 / 0,647 kWh)
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Fritstående SmartFrost fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

GP 4013
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 191 / 0,521 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 399 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 194,7 / 69,7 / 75 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 8 skuffer, hvor 1 er frysebakke, VarioSpace

 · Belysning i kabinettets front

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 25 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 26 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09

Farve/materialealternativer:

G 4013, Hvid, 

n (286 / 0,783 kWh), 40 dB(A)

GP 3513
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 176 / 0,481 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 350 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 175,1 / 69,7 / 75 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 7 skuffer, hvor 1 er frysebakke, VarioSpace

 · Belysning i kabinettets front

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 25 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 25 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09

GP 3013
Comfort

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 161 / 0,439 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 300 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 155,5 / 69,7 / 75 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 6 skuffer, hvor 1 er frysebakke, VarioSpace

 · Belysning i kabinettets front

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 25 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 24 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09

GP 2733
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 206 / 0,562 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 224 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 164,4 / 60 / 63,2 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Fryseskab 4

 · 7 skuffer, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 28 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 22 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10

GP 2433
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 191 / 0,522 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 190 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 144,7 / 60 / 63,2 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Fryseskab 4

 · 6 skuffer, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 26 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 22 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10

GP 2033
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 175 / 0,479 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 156 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 125 / 60 / 63,2 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Fryseskab 4

 · 5 skuffer, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 19 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Transporthåndtag, bagerst

 · Højdejusterbare hjul bagerst

 · Højdejusterbare ben forrest, transporthjul bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10
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Fritstående Table-Top fryseskabe

1  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

GNP 1066
Premium

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 150 / 0,409 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 91 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 14 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10

Farve/materialealternativer:

GN 1066, Hvid, 

m (191 / 0,521 kWh), 42 dB(A)

GP 1486
Premium

Relativt energiforbrug: K ¹

Energiforbrug år / døgn: 100 / 0,273 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 103 l

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Fryseskab 4

 · 4 skuffer, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 23 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09

GPesf 1476
Premium

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 151 / 0,413 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 103 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Rustfrit stål / silver

Mål, cm (h / b / d): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Fryseskab 4

 · 4 skuffer, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag i rustfrit stål

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 13, 14

Farve/materialealternativer:

GP 1476, Hvid

Gsl 1223
Comfort

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 190 / 0,518 kWh

Rumindhold, netto totalt: 98 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Silver / silver

Mål, cm (h / b / d): 85,1 / 55,3 / 62,4

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt alarmsignal

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 26 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Slimline håndtag i rustfrit stål

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09

Farve/materialealternativer:

G 1223, Hvid

GP 1213
Comfort

Relativt energiforbrug: n ¹

Energiforbrug år / døgn: 149 / 0,407 kWh ¹

Rumindhold, netto totalt: 98 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt alarmsignal

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 26 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Alsidig installation grundet frontventilation

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09

GX 823
Comfort

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 172 / 0,470 kWh

Rumindhold, netto totalt: 68 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 63,1 / 55,3 / 62,4

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · LED-temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt alarmsignal

Fryseskab 4

 · 2 skuffer, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 8 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk slimline håndtag

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09



94 95

165 138 129129 165114

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

StopFrost kummefrysere

GTP 4656
Premium

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 175 / 0,478 kWh

Rumindhold, netto totalt: 419 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 165,3 / 80,9

Betjening

 · MagicEye i håndtaget, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 74 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 38 kg

 · 1 køleelement

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 6 kurve som standard, 10 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 10, 25

GTP 3656
Premium

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 152 / 0,414 kWh

Rumindhold, netto totalt: 331 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 137,8 / 80,9

Betjening

 · MagicEye i håndtaget, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 68 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 35 kg

 · 1 køleelement

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 5 kurve som standard, 8 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 10, 25

GTP 3156
Premium

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 137 / 0,373 kWh

Rumindhold, netto totalt: 276 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 129,4 / 76

Betjening

 · MagicEye i håndtaget, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 64 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 31 kg

 · 1 køleelement

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 3 kurve som standard, 7 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 10, 25

GTP 2756
Premium

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 127 / 0,347 kWh

Rumindhold, netto totalt: 240 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 129,4 / 76

Betjening

 · MagicEye i håndtaget, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 110 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 25 kg

 · 1 køleelement

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 3 kurve som standard, 7 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 10, 25

GTP 2356
Premium

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 117 / 0,318 kWh

Rumindhold, netto totalt: 200 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 113,8 / 76

Betjening

 · MagicEye i håndtaget, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 100 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 23 kg

 · 1 køleelement

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 3 kurve som standard, 7 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 10, 25

GT 6122
Comfort

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 388 / 1,062 kWh

Rumindhold, netto totalt: 572 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 165,3 / 80,9

Betjening

 · Elektronisk betjening i håndtaget, knapbetjening

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt alarmsignal

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 59 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 33 kg

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 3 kurve som standard, 13 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 10, 25, 26



96 97

114129 100 88 76138

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

StopFrost kummefrysere

GT 4932
Comfort

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 273 / 0,747 kWh

Rumindhold, netto totalt: 445 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 137,8 / 80,9

Betjening

 · Elektronisk betjening i håndtaget, knapbetjening

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt alarmsignal

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 66 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 31 kg

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 2 kurve som standard, 11 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 10, 25, 26

GT 4232
Comfort

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 247 / 0,675 kWh

Rumindhold, netto totalt: 380 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 129,4 / 76

Betjening

 · Elektronisk betjening i håndtaget, knapbetjening

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt alarmsignal

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 64 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 29 kg

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 2 kurve som standard, 8 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 10, 25, 26

GT 3632
Comfort

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 225 / 0,614 kWh

Rumindhold, netto totalt: 324 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 113,8 / 76

Betjening

 · Elektronisk betjening i håndtaget, knapbetjening

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt alarmsignal

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 60 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 28 kg

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 2 kurve som standard, 8 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 10, 25, 26

GT 3032
Comfort

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 209 / 0,570 kWh

Rumindhold, netto totalt: 284 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 100,4 / 76

Betjening

 · Elektronisk betjening i håndtaget, knapbetjening

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt alarmsignal

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 54 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 27 kg

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 2 kurve som standard, 5 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 10, 25, 26

GT 2632
Comfort

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 190 / 0,518 kWh

Rumindhold, netto totalt: 237 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 87,8 / 76

Betjening

 · Elektronisk betjening i håndtaget, knapbetjening

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt alarmsignal

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 48 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 24 kg

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 2 kurve som standard, 5 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 10, 25, 26

GT 2132
Comfort

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 172 / 0,470 kWh

Rumindhold, netto totalt: 193 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Klarer omgivende temperaturer ned til –15 °C

Dør / sidevægge: Hvid / hvid

Mål, cm (h / b / d): 91,5 / 75,9 / 76

Betjening

 · Elektronisk betjening i håndtaget, knapbetjening

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt alarmsignal

Kummefryser 4

 · Lav vibration, støjsvag, rengøringsvenlig kondensator

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 36 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 20 kg

 · Afløbsåbning

 · Aftagelig frysebakke som væginddeler - kan bruges til 

drypbakke

 · 1 kurve som standard, 3 kurve kan købes separat

Funktionsfordele

 · SwingDesign

 · Ergonomisk håndtag

Ekstratilbehør (side 142)

 · 09, 10, 25, 26
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Vedligeholdelsesfrit og energibesparende:
langtidsholdbare LED-pærer udsender meget
lidt varme, hvilket sikrer en optimal opbevaring
af friske madvarer.

Den elegante og præcise MagicEye-kontrol
med det banebrydende betjeningskoncept
Touch sikrer, at de valgte temperaturer overhol-
des nøje. Med en let berøring af Touch-bruger-
overfladen indstilles alle funktioner nemt og be-
kvemt. Den automatiske SuperFrost-funktion 
sørger for en hurtig indfrysning af madvarerne, 
hvorved de vigtige vitaminer og mineraler bevares.

Fuldintegrerbare køle-/fryseskabe

Kvalitet ned til mindste detalje

En innovativ og unik detalje er flaske- og opbevaringshylden. I bunden af skabet findes både en glasplade 
og en flaskehylde. Glashylden kan bruges til opbevaring af madvarer. Hvis du ønsker opbevaring af vin i 
bunden af skabet, bruger du flaskehylden, som er placeret under glaspladen. Glaspladen ligges så under 
flaskehylden. Det luksuriøse GlassLine udstyr sætter det endelige præg på udstyret, og gengiver følelsen af 
høj kvalitet. Glasopbevaringshylderne samt dørhylderne er lavet af brudsikkert glas.

Funktionerne er modelafhængige. Kontroller funktionsbeskrivelsen under den relevante model.

Den integrerede SoftSystem-mekanisme sørger 
for en kontrolleret lukning af døren, selv når 
døren er fuldt belastet. Dette sikrer en forsigtig 
lukning, samt forhindrer flasker og madvarer i 
at falde ud af døren ved døråbning-/lukning. 
Døren lukker automatisk ved en døråbnings-
vinkel på ca. 30°.

IceMaker er en fuldautomatisk ismaskine med 
fast vandtilførsel, som garanterer, at du altid har 
velsmagende isterninger i høj kvalitet. IceMaker 
giver dig isterninger til enhver anledning – til 
den varme sommerdag, til den store fest eller 
blot til hverdag. IceMaker er udstyret med en 
sensor, så der automatisk laves nye isterninger 
efter behov.

BioFresh-skuffer og udtrækkelige skuffer med 
SoftTelescopic sørger for en kontrolleret og 
sikker lukning af skuffen. Alle skuffer er fuldt 
udtrækkelige og kan fjernes ved en døråb-
ningsvinkel på 90°. 

BioFresh er teknologien for skarpsindige og 
sundhedsbevidste forbrugere. Med BioFresh 
holdes dine madvarer friske betydeligt længere 
set i forhold til et traditionelt køleskab. For at 
sikre madvarernes friskhed skal temperaturen 
holdes præcist lige over 0°C, samtidig 
med at luftfugtigheden er perfekt svarende 
til indholdet.
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Vores modelgrupper

Sådan finder du det helt rigtige indbygningsskab

Fuldintegrerbare skabe

Helt uden problemer kan skabene integreres bag 
køkkenfronter i køkkenets design. På den måde vil du 
opleve, at skabet kommer til at indgå som en helhed 
i dit køkken. Der findes to forskellige måder, hvorpå 
køkkenfronten kan monteres på køle-/fryseskabet:

1) Dør-på-dør-systemet: Køkkenfronten monteres direkte 
på køle-/fryseskabsdøren.

2) Glidesystemet: Køkkenfronten monteres direkte 
på køle-/fryseskabet og forbindes med glideskinner. 
Når døren åbnes, glider køkkenfronten i glideskinnerne.

Fuldintegrerbare Table-Top skabe

Helt uden problemer kan skabene integreres bag 
køkkenfronter i køkkenets design. På den måde vil du 
opleve, at skabet kommer til at indgå som en helhed 
i dit køkken. Køkkenfronten monteres direkte på køle- 
eller fryseskabsdøren via dør-på-dør-systemet. 
Ventilering og udluftning gennem soklen, herved undgår 
du ventilationsåbning i bordpladen. Variosoklen muliggør 
højdejustering af køle-/fryseskabet. 

I Ļ jcqi _` c Side 120 /121

Dpwqcqi _` c Side 125

I Ļ jc+-dpwqcqi _` c�k ,�@gmDpcqf Side 104 – 106 Side 108 /109

I Ļ jcqi _` c�k ,�@gmDpcqf Side 110 Side 110 /111 Side 111 Side 112

I Ļ jc+-dpwqcqi _` c�k ,�@gmAmmj Side 113 /114 Side 115

I Ļ jcqi _` c�k ,�@gmAmmj Side 116 Side 117 Side 117 Side 118 Side 119

Dpwqcqi _` c Side 122 Side 122 Side 123, 124 Side 124
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Fuldintegrerbare BioFresh køle-/fryseskabe

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

ECBN 6256
PremiumPlus

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 322 / 0,881 kWh

Rumindhold, netto totalt: 471 l (Køleskab: 357 l, heraf BioFresh: 68 l /  Fryseskab: 114 l)

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 203,2-207,2 / 91,5 / min. 62,5

Særlig monteringsdybde, se installationsdiagrammet (side 150)

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider og LED-loftbelysning

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, justerbar indstilling på HydroSafe eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 2 skuffer med teleskopudtræk med selvluk

 · IceMaker med fast vandtilslutning 3/4"

 · Isproduktion pr. døgn: 1,3 kg

 · Isterningbeholder: 2,7 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 40 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Fast hængslingsside, venstre / Fast hængslingsside, højre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 29, 30

ECBN 6156
PremiumPlus

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 410 / 1,121 kWh

Rumindhold, netto totalt: 471 l (Køleskab: 357 l, heraf BioFresh: 68 l /  Fryseskab: 114 l)

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 203,2-207,2 / 91,5 / min. 62,5

Særlig monteringsdybde, se installationsdiagrammet (side 150)

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider og LED-loftbelysning

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, justerbar indstilling på HydroSafe eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 2 skuffer med teleskopudtræk med selvluk

 · IceMaker med fast vandtilslutning 3/4"

 · Isproduktion pr. døgn: 1,3 kg

 · Isterningbeholder: 2,7 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 40 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Fast hængslingsside

 · ECBN 6156 001: dørhængsel højre

 · ECBN 6156 617: dørhængsel venstre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09



20376

107106

178 178

Fuldintegrerbare BioFresh køle-/fryseskabe

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

ECBN 5066
PremiumPlus

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 287 / 0,785 kWh

Rumindhold, netto totalt: 379 l (Køleskab: 276 l, heraf BioFresh: 57 l /  Fryseskab: 103 l)

Lydniveau: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 203,2-207,2 / 76,2 / min. 61

Særlig monteringsdybde, se installationsdiagrammet (side 150)

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, justerbar indstilling på HydroSafe eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 2 skuffer med teleskopudtræk med selvluk

 · IceMaker med fast vandtilslutning 3/4"

 · Isproduktion pr. døgn: 1,0 kg

 · Isterningbeholder: 2,7 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 30 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 12 kg

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Fast hængslingsside

 · ECBN 5066 001: dørhængsel højre

 · ECBN 5066 617: dørhængsel venstre

Ekstratilbehør (side 142)

 ·  01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 29, 30

ICBN 3386
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 232 / 0,633 kWh

Rumindhold, netto totalt: 233 l (Køleskab: 176 l, heraf BioFresh: 67 l /  Fryseskab: 57 l)

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, 

mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, aftagelig 

VarioBox, dobbeltsidet æggebakke, 

smørboks

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · 2 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

hvoraf 1 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe, 1 FlexSystem

Fryseskab 4

 · 4 skuffer, 1 på hjul, VarioSpace

 · IceMaker med fast vandtilslutning 3/4"

 · Isproduktion pr. døgn: 0,8 kg

 · Isterningbeholder: 1,0 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 10 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 31

Farve/materialealternativer:

ICBN 3376 undtagen IceMaker, 

n (236 / 0,644 kWh), 38 dB(A)

ICBN 3324
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 235 / 0,643 kWh

Rumindhold, netto totalt: 237 l (Køleskab: 175 l, heraf BioFresh: 67 l /  Fryseskab: 62 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

dobbeltsidet æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, 

hvoraf 1 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 10 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 31
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Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

Fuldintegrerbare BioFresh køleskabeFuldintegrerbare BioFresh køle-/fryseskabe

ICBP 3266
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 162 / 0,442 kWh

Rumindhold, netto totalt: 261 l (Køleskab: 204 l, heraf BioFresh: 67 l /  Fryseskab: 57 l)

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, 

mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, aftagelig 

VarioBox, dobbeltsidet æggebakke, 

smørboks

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · 2 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

hvoraf 1 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe, 1 FlexSystem

Fryseskab 4

 · 2 skuffer, 1 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 27 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 10 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 31

ICBS 3324
Comfort

Glidesystem / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 240 / 0,655 kWh

Rumindhold, netto totalt: 255 l (Køleskab: 175 l, heraf BioFresh: 67 l /  Fryseskab: 80 l)

Lydniveau: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og 

fryseskab

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, 

dobbeltsidet æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, 

hvoraf 1 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 31, 32

IKBP 3564
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 160 / 0,438 kWh

Rumindhold, netto totalt: 284 l (Køleskab: 257 l, heraf BioFresh: 90 l /  Frostboks: 27 l)

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Automatisk SuperCool

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, aftagelig 

VarioBox, dobbeltsidet æggebakke, 

smørboks

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · 3 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe, 1 FlexSystem

Frostboks 4

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 31, 33

Farve/materialealternativer:

IKB 3564 

n (230 / 0,630 kWh), 37 dB(A) 

IKB 3560
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 133 / 0,363 kWh

Rumindhold, netto totalt: 301 l (Køleskab: 301 l, heraf BioFresh: 90 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Automatisk SuperCool

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med 

flaske- og konservesholder, aftagelig 

VarioBox, dobbeltsidet æggebakke, 

smørboks

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, 

hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · 3 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, 

hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe 

eller DrySafe, 1 FlexSystem

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 05, 12, 31

Farve/materialealternativer:

IKBP 3560
K (89 / 0,242 kWh), 34 dB(A)
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Fuldintegrerbare BioFresh køleskabe

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

IKB 3524
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 230 / 0,630 kWh

Rumindhold, netto totalt: 284 l (Køleskab: 257 l, 

heraf BioFresh: 90 l /  Frostboks: 27 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Automatisk SuperCool

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 3 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, hvoraf 1 kan 

indstilles til HydroSafe eller DrySafe

Frostboks 4

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 31, 33

IKB 3520
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 133 / 0,363 kWh

Rumindhold, netto totalt: 301 l (Køleskab: 301 l, 

heraf BioFresh: 90 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Automatisk SuperCool

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 3 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, hvoraf 1 kan 

indstilles til HydroSafe eller DrySafe

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 12, 31

IKBP 2760
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 83 / 0,226 kWh

Rumindhold, netto totalt: 230 l (Køleskab: 230 l, 

heraf BioFresh: 59 l)

Lydniveau: 33 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Automatisk SuperCool

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, aftagelig VarioBox, dobbeltsidet 

æggebakke, smørboks

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · 2 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, hvoraf 1 kan 

indstilles til HydroSafe eller DrySafe, 1 FlexSystem

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 05, 12, 31

Farve/materialealternativer:

IKB 2760 n (124 / 0,339 kWh), 37 dB(A)

IKB 2720
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 125 / 0,340 kWh

Rumindhold, netto totalt: 231 l (Køleskab: 231 l, 

heraf BioFresh: 59 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Automatisk SuperCool

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, hvoraf 1 kan 

indstilles til HydroSafe eller DrySafe

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 12, 31

IKBP 2360
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 80 / 0,219 kWh

Rumindhold, netto totalt: 196 l (Køleskab: 196 l, 

heraf BioFresh: 59 l)

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Automatisk SuperCool

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, aftagelig VarioBox, dobbeltsidet 

æggebakke, smørboks

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

 · LED-lyskolonne på begge sider

 · LED-belysning i BioFresh-skuffer

 · 2 BioFresh-skuffer med SoftTelescopic, hvoraf 1 kan 

indstilles til HydroSafe eller DrySafe, 1 FlexSystem

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 05, 12, 31

Farve/materialealternativer:

IKB 2360 n (121 / 0,329 kWh), 38 dB(A)

IKB 2324
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 189 / 0,517 kWh

Rumindhold, netto totalt: 182 l (Køleskab: 166 l, 

heraf BioFresh: 59 l /  Frostboks: 16 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Automatisk SuperCool

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-belysning

 · 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, hvoraf 1 kan 

indstilles til HydroSafe eller DrySafe

Frostboks 4

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 13 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 31

Farve/materialealternativer:

IKB 2320 undtagen 4-Frys, 

n (121 / 0,329 kWh), 38 dB(A)
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Fuldintegrerbare BioFresh køleskabe

Den integrerede SoftSystem-mekanisme sørger 
for en kontrolleret lukning af døren, selv når 
døren er fuldt belastet. Dette sikrer en forsigtig 
lukning, samt forhindrer flasker og madvarer i 
at falde ud af døren ved døråbning-/lukning. 
Døren lukker automatisk ved en døråbnings-
vinkel på ca. 30°.

BioFresh er teknologien for skarpsindige og 
sundhedsbevidste forbrugere. Med BioFresh 
holdes dine madvarer friske betydeligt længere 
set i forhold til et traditionelt køleskab. For at 
sikre madvarernes friskhed skal temperaturen 
holdes præcist lige over 0°C, samtidig 
med at luftfugtigheden er perfekt svarende 
til indholdet.

Fuldintegrerbare BioCool køle-/fryseskabe

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

SIBP 1650
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 73 / 0,198 kWh

Rumindhold, netto totalt: 84 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · Blæser

 · 4 BioFresh-skuffer med hjul, justerbar mellem HydroSafe og DrySafe, 1 FlexSystem

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 05, 12

ICN 3386
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 225 / 0,615 kWh

Rumindhold, netto totalt: 248 l (Køleskab: 191 l /  

Fryseskab: 57 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, aftagelig VarioBox, dobbeltsidet 

æggebakke, smørboks

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · LED-lyskolonne på venstre side

 · 1 BioCool-boks med teleskopudtræk og LED-belysning

Fryseskab 4

 · 4 skuffer, 1 på hjul, VarioSpace

 · IceMaker med vandbeholder

 · Isproduktion pr. døgn: 0,8 kg

 · Isterningbeholder: 1,0 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 10 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 31

Farve/materialealternativer:

ICN 3376 undtagen IceMaker, n (230 / 0,628 kWh)

ICN 3314
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 230 / 0,630 kWh

Rumindhold, netto totalt: 256 l (Køleskab: 194 l /  

Fryseskab: 62 l)

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 10 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 31

ICUN 3324
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 230 / 0,630 kWh

Rumindhold, netto totalt: 256 l (Køleskab: 194 l /  

Fryseskab: 62 l)

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 4 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 31
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Fuldintegrerbare BioCool køle-/fryseskabe

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

ICP 3334
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 125 / 0,342 kWh

Rumindhold, netto totalt: 274 l (Køleskab: 194 l /  

Fryseskab: 80 l)

Lydniveau: 31 dB(A) Lydsvag

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 23 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 14 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 31

ICS 3334
Comfort

Glidesystem / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 235 / 0,642 kWh

Rumindhold, netto totalt: 274 l (Køleskab: 194 l /  

Fryseskab: 80 l)

Lydniveau: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 14 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 31, 32

ICS 3234
Comfort

Glidesystem / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 228 / 0,622 kWh

Rumindhold, netto totalt: 281 l (Køleskab: 224 l /  

Fryseskab: 57 l)

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · 2 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 10 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 31, 32

ICU 3324
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 235 / 0,642 kWh

Rumindhold, netto totalt: 274 l (Køleskab: 194 l /  Fryseskab: 80 l)

Lydniveau: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Individuelt justerede køleenheder: 1

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, dobbeltsidet 

æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 6 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 31

ICP 2924
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 142 / 0,387 kWh

Rumindhold, netto totalt: 241 l (Køleskab: 184 l /  Fryseskab: 57 l)

Lydniveau: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 157,4-159 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab

 · Automatisk SuperCool

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, dobbeltsidet 

æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Fryseskab 4

 · 2 skuffer, 1 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 23 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 10 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbare døre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 31
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Fuldintegrerbare BioCool køleskabe

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

IK 3520
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 117 / 0,319 kWh

Rumindhold, netto totalt: 325 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, dobbeltsidet 

æggebakke

 · 7 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 2 BioCool-bokse med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 12, 31

Farve/materialealternativer:

IK 3524 med 4-Frys, n (214 / 0,584 kWh), 36 dB(A)

IKF 3510
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 117 / 0,319 kWh

Rumindhold, netto totalt: 325 l

Lydniveau: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder, dobbeltsidet 

æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 aftagelige flaskekurve

 · Udtræksskuffer med delvist teleskopudtræk

 · 2 frugt- og grøntsagsskuffer med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 05, 12

Farve/materialealternativer:

IKF 3514 med 4-Frys, n (214 / 0,584 kWh), 34 dB(A)

IK 2760
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 109 / 0,296 kWh

Rumindhold, netto totalt: 251 l

Lydniveau: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

 · Akustisk døralarm

Køleskab

 · PowerCooling

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, aftagelig VarioBox, dobbeltsidet 

æggebakke, smørboks

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Flaskehylde

 · LED-lyskolonne på venstre side

 · 1 BioCool-boks med teleskopudtræk og LED-belysning

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 12, 31

IK 2720
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 109 / 0,297 kWh

Rumindhold, netto totalt: 252 l

Lydniveau: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

Køleskab

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 7 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · Flaskehylde

 · LED-belysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 12, 31

IK 2364
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 174 / 0,474 kWh

Rumindhold, netto totalt: 200 l (Køleskab: 184 l /  

Frostboks: 16 l)

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: ST (+16°C til +38°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Automatisk SuperCool

 · Akustisk døralarm

Køleskab

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, aftagelig VarioBox, dobbeltsidet 

æggebakke, smørboks

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · LED-lyskolonne på venstre side

 · 1 BioCool-boks med teleskopudtræk og LED-belysning

Frostboks 4

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 13 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 08, 31
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Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

Fuldintegrerbare BioCool køleskabe

IK 2360
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 105 / 0,286 kWh

Rumindhold, netto totalt: 216 l

Lydniveau: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

 · Akustisk døralarm

Køleskab

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, aftagelig VarioBox, dobbeltsidet 

æggebakke, smørboks

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · VarioSafe

 · Flaskehylde

 · LED-lyskolonne på venstre side

 · 1 BioCool-boks med teleskopudtræk og LED-belysning

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 31

IK 2320
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 105 / 0,286 kWh

Rumindhold, netto totalt: 217 l

Lydniveau: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 6 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 1 BioCool-boks på hjul

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 31

Farve/materialealternativer:

IK 2324 med 4-Frys, 

n (174 / 0,476 kWh), 37 dB(A)

IK 1920
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 101 / 0,275 kWh

Rumindhold, netto totalt: 181 l

Lydniveau: 33 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 102,4-104 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 5 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 BioCool-bokse

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 31

IKP 1660
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 65 / 0,177 kWh

Rumindhold, netto totalt: 151 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

 · Akustisk døralarm

Køleskab

 · Premium GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, aftagelig VarioBox, dobbeltsidet 

æggebakke, smørboks

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-lyskolonne på venstre side

 · 2 BioCool-bokse

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 31

IK 1624
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 151 / 0,413 kWh

Rumindhold, netto totalt: 134 l (Køleskab: 118 l /  

Frostboks: 16 l)

Lydniveau: 36 dB(A)

Klimaklasse: ST (+16°C til +38°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Automatisk SuperCool

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 3 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 BioCool-bokse

Frostboks 4

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 13 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 08, 12, 31

IK 1620
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 98 / 0,266 kWh

Rumindhold, netto totalt: 151 l

Lydniveau: 33 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder, hvor 1 er delbar

 · LED-belysning

 · 2 BioCool-bokse

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 12, 31
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UIKo 1560

Fuldintegrerbare Table-Top skuffekøl

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

UIKo 1560
Premium

Fuldt udtrækkelig skuffe / Fuldintegrerbar table-top

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 91 / 0,249 kWh

Rumindhold, netto totalt: 124 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 82-88 / 60 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · dobbeltsidet æggebakke, smørboks

 · 2 GlassLine opbevaringshylder

 · Integreret flaskeafdeling i nederste udtræksenhed

 · LED-loftsbelysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

 · Udtrækkelig skuffe med flaskeopbevaring og 

SoftTelescopic

 · Udtrækkelig glashylde med fleksibel brug af 

hyldeinddeleren

 · LiftUp-boks

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Udtrækssystem

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 34

UIKo 1550
Premium

Fuldt udtrækkelig skuffe / Fuldintegrerbar table-top

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 91 / 0,249 kWh

Rumindhold, netto totalt: 124 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 82-88 / 60 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · dobbeltsidet æggebakke, smørboks

 · 2 GlassLine opbevaringshylder

 · Integreret flaskeafdeling i nederste udtræksenhed

 · LED-loftsbelysning

 · Udtrækkelig skuffe med flaskeopbevaring og 

SoftTelescopic

 · Udtrækkelig glashylde med fleksibel brug af 

hyldeinddeleren

 · Ekstra opbevaringsplads under frugt- og 

grøntsagsskufferne

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Udtrækssystem

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 34

SUIB 1550
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbar table-top

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 71 / 0,194 kWh

Rumindhold, netto totalt: 80 l

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 82-88 / 60 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab og BioFresh-skuffer

 · 1 GlassLine opbevaringshylde

 · 3 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, justerbar 

mellem HydroSafe og DrySafe, 1 FlexSystem

 · Aftagelig 4 liter opbevaringsboks under nederste 

skuffe

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 12

UIKP 1554
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbar table-top

Relativt energiforbrug: K

Energiforbrug år / døgn: 92 / 0,252 kWh

Rumindhold, netto totalt: 119 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 82-88 / 60 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for køleskab

 · Automatisk SuperCool

 · Synlig/akustisk døralarm

Frostboks 4

 · Frostboks med klaplåge

 · Isterningbakke

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 2 kg

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 03, 04, 12

Farve/materialealternativer:

UIKP 1550 undtagen 4-Frys, 

K (62 / 0,168 kWh), 35 dB(A)

UIK 1510
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbar table-top

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 92 / 0,252 kWh

Rumindhold, netto totalt: 136 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 82-88 / 60 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperCool

 · Synlig/akustisk døralarm

Køleskab

 · Comfort GlassLine dørhylder med flaske- og 

konservesholder, dobbeltsidet æggebakke

 · 4 GlassLine opbevaringshylder

 · LED-loftsbelysning

 · 1 stor frugt- og grøntsagsskuffe

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02, 04, 12

Farve/materialealternativer:

UIK 1514 med 4-Frys, 

n (138 / 0,378 kWh), 39 dB(A)

Fuldintegrerbare Table-Top køleskabe
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Fuldintegrerbare fryseskabe og fuldintegrerbart Table-Top fryseskab

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

SIGN 3576
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 241 / 0,660 kWh

Rumindhold, netto totalt: 209 l

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 9 skuffer, 5 med teleskopudtræk, VarioSpace

 · IceMaker med fast vandtilslutning 3/4"

 · Isproduktion pr. døgn: 0,8 kg

 · Isterningbeholder: 1,5 kg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 18 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Dørhængsel, venstre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 11, 12

Farve/materialealternativer:

SIGN 3556 undtagen IceMaker, 

n (244 / 0,668 kWh) 

SIGN 3524
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 244 / 0,668 kWh

Rumindhold, netto totalt: 213 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

Fryseskab 4

 · 8 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 18 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Dørhængsel, venstre

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 12

SIGN 2756
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 207 / 0,567 kWh

Rumindhold, netto totalt: 157 l

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 6 skuffer, 4 med teleskopudtræk, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · LED-belysning

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 14 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 12

IGN 1664
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 159 / 0,435 kWh

Rumindhold, netto totalt: 84 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 4 skuffer, 3 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 12 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 12

IGN 1064
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbart

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 146 / 0,398 kWh

Rumindhold, netto totalt: 63 l

Lydniveau: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 71,4-73 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, 2 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 12
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Fuldintegrerbare Table-Top fryseskabe

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

IG 1624
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbar table-top

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 159 / 0,434 kWh

Rumindhold, netto totalt: 100 l

Lydniveau: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 4 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 12 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 12

IG 1024
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbar table-top

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 144 / 0,393 kWh

Rumindhold, netto totalt: 73 l

Lydniveau: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 71,4-73 / 56-57 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 10, 12

SUIGN 1554
Premium

Dør-på-dør / Fuldintegrerbar table-top

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 148 / 0,403 kWh

Rumindhold, netto totalt: 79 l

Lydniveau: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 82-88 / 60 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, 2 på hjul, VarioSpace

 · Isterningbakke med låg

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 11 kg

 · 2 køleelementer

 · Brudsikkert glas

 · Aftagelig 4 liter opbevaringsboks under nederste skuffe

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 12

SUIG 1514
Comfort

Dør-på-dør / Fuldintegrerbar table-top

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 148 / 0,403 kWh

Rumindhold, netto totalt: 95 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Nichemål, cm (h / b / d): 82-88 / 60 / min. 55

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Automatisk SuperFrost, tidskontrolleret

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Synlig/akustisk døralarm

Fryseskab 4

 · 3 skuffer, VarioSpace

 · Optøningstid ved strømafbrydelse: 24 t

 · Indfrysningskapacitet pr. døgn: 12 kg

 · Brudsikkert glas

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 08, 09, 12
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Mere om vin:
wine.liebherr.com

Vinkøleskabe
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Vinelskere har meget strenge krav til opbevaring af vin. Nogle elsker at kunne 
nyde vinen her og nu, hvor andre ønsker at gemme favoritvinen til den helt 
rigtige begivenhed, og nogle ønsker en kombination. Liebherr tilbyder premium 
vinkøleskabe, som garanterer den perfekte opbevaringstemperatur – uanset 
dine krav.  

Liebherr vinkøl: 
et tempereret overblik

Vinidor-serien
Vinidor-serien forbinder alle fordelene ved opbevarings- og 
serveringsskabene i ét skab. Skabene er derved udstyrede med 
2-3 temperaturområder, hvori temperaturerne indstilles uafhængigt 
af hinanden mellem +5°C og +20°C. Herved kan man i et skab 
med 3 temperaturzoner samtidigt opbevare hvid- og rødvin samt 
champagne ved den helt rigtige serveringstemperatur. Men også 
langtidsopbevaring af en stor mængde vin gøres under ideelle 
forhold i Vinidorskabene. Med de forskellige størrelser 
temperaturzoner og de justerbare temperaturer er disse vinskabe 
egnede til opbevaring af enhver vin.

Vinopbevaringsskabe GrandCru 
og Vinothek
Vinopbevaringsskabene giver samme opbevaringsforhold som en 
vinkælder. Derfor er de særlig ideelle til langtidsopbevaring samt 
opbevaring af store mængder, hvor vinen holdes ved den helt 
rigtige serveringstemperatur. Temperaturen kan justeres mellem 
+5°C og +20°C. Den indstillede temperatur holdes jævn og 
konstant gennem hele skabet.

+5°C til +20°C

+5°C til +20°C

+5°C til +20°C

+5°C til +20°C

GrandCru – Side 139Vinidor – Side 137

Vinothek – Side 140

GrandCru – Side 135Vinidor – Side 132

Integrerbare Serveringsskabe & Opbevaringsskabe

Fritstående Serveringsskabe & Opbevaringsskabe

Design & Lifestyle – Side 141
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Det tonede sikkerhedsglas i Liebherr vinska-
bene garanterer en optimal UV-beskyttelse.
Det praktiske alu-håndtag med integreret
åbningsmekanisme sikrer en let og ubesvæ-
ret åbning af døren.

Vinidor-skabene er udstyrede med solide træhyl-
der, som er monterede på teleskopskinner.
De håndlavede hylder er lavet af ubehandlet 
træ og er perfekte til opbevaring af bordeauxfla-
sker. For optimal udnyttelse af pladsen i skabet
kan flaskerne opbevares i modsat retning.
Clip-on labelsystemet giver dig et hurtigt og
let overblik over indholdet i skabet.

Vinkøleskabe

Kvalitet ned til mindste detalje

Det elektroniske LCD-display er en innovativ designfeature. Den brugervenlige menu-navigering med 
Touch giver dig den information, du har behov for. Det digitale temperaturdisplay aflæses let uden at åbne 
døren på modeller med glasdør. Via Touch-panelet vælges hurtigt og let en lang række funktioner.

Funktionerne er modelafhængige. Kontroller funktionsbeskrivelsen under den relevante model.

Åbnes døren ikke yderligere inden for tre 
sekunder, sørger SoftSystemet for, at døren 
automatisk lukkes igen. 

Lugte fra den omgivende luft kan trænge 
ind i vinen gennem korkproppen og derved 
påvirke vinens kvalitet. Liebherr vinskabe 
er udstyrede med let udskiftelige FreshAir 
aktive kulfiltre, som sikrer en ren luft, 
hvorved vinens kvalitet beskyttes.

Alle integrerbare vinskabe er udstyrede med 
LED-belysning, som kan dæmpes og sikrer 
en jævn belysning af skabet. Lyset kan være 
permanent tændt, idet LED-pærer genererer 
minimal varme, hvorved vinen kan være belyst 
og smukt præsenteret gennem en længere 
periode.

Liebherrs touch-open dør med TipOpen 
teknologi er den perfekte løsning på et 
grebsfrit køkkendesign. Ved et let tryk åbner 
glasdøren automatisk ca. 5 cm, hvorefter 
døren med lethed åbnes yderligere.
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Integrerbare serveringsskabe

1  Apparatet er kun egnet til opbevaring af vin. Maks. kapacitet, bordeauxfl asker (0.75 l) i henhold til standard NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm) Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

EWTgw 3583
Vinidor

Isoleringsglasdør – helt i niveau med køkkenfronten / Indbygning

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 162 / 0,442 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 83 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 307 / 271 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN (+10°C til +32°C)

Hvid isoleringsglasdør, uden greb og ramme

Nichemål, cm (h / b / d): 178 / 56 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 10 hylder, 8 med teleskopudtræk, hvoraf 1 er en 

præsentationshylde

Funktionsfordele

 · TipOpen

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 16, 21

EWTgb 3583
Vinidor

Isoleringsglasdør – helt i niveau med køkkenfronten / Indbygning

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 162 / 0,442 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 83 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 307 / 271 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN (+10°C til +32°C)

Sort isoleringsglasdør, uden greb og ramme

Nichemål, cm (h / b / d): 178 / 56 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 10 hylder, 8 med teleskopudtræk, hvoraf 1 er en 

præsentationshylde

Funktionsfordele

 · TipOpen

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 16, 21

EWTdf 3553
Vinidor

Isoleringsglasdør / Indbygning med dekorpanel

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 162 / 0,443 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 80 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 289 / 254 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Isoleringsglasdør forberedt til køkkenfront eller rustfri stålfront

Nichemål, cm (h / b / d): 178 / 56 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 10 hylder, 8 med teleskopudtræk, hvoraf 1 er en 

præsentationshylde

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 16, 21, 28

EWTgw 2383
Vinidor

Isoleringsglasdør – helt i niveau med køkkenfronten / Indbygning

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 152 / 0,414 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 51 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 195 / 169 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN (+10°C til +32°C)

Hvid isoleringsglasdør, uden greb og ramme

Nichemål, cm (h / b / d): 122 / 56 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 6 hylder, 4 med teleskopudtræk, hvoraf 1 er en 

præsentationshylde

Funktionsfordele

 · TipOpen

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 16, 21

EWTgb 2383
Vinidor

Isoleringsglasdør – helt i niveau med køkkenfronten / Indbygning

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 152 / 0,414 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 51 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 195 / 169 l

Lydniveau: 32 dB(A) Lydsvag

Klimaklasse: SN (+10°C til +32°C)

Sort isoleringsglasdør, uden greb og ramme

Nichemål, cm (h / b / d): 122 / 56 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 6 hylder, 4 med teleskopudtræk, hvoraf 1 er en 

præsentationshylde

Funktionsfordele

 · TipOpen

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 21

EWTdf 2353
Vinidor

Isoleringsglasdør / Indbygning med dekorpanel

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 152 / 0,416 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 48 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 183 / 158 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Isoleringsglasdør forberedt til køkkenfront eller rustfri stålfront

Nichemål, cm (h / b / d): 122 / 56 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 6 hylder, 4 med teleskopudtræk, hvoraf 1 er en 

præsentationshylde

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 16, 21, 28



134 135

88 88 88 82-87 82-87 82-87

Integrerbare serveringsskabe & opbevaringsskabe

1  Apparatet er kun egnet til opbevaring af vin. Maks. kapacitet, bordeauxfl asker (0.75 l) i henhold til standard NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm) Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

EWTgw 1683
Vinidor

Isoleringsglasdør – helt i niveau med køkkenfronten / Indbygning

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 145 / 0,396 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 33 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 125 / 104 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN (+10°C til +32°C)

Hvid isoleringsglasdør, uden greb og ramme

Nichemål, cm (h / b / d): 88 / 56 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 4 hylder, 2 med teleskopudtræk, hvoraf 1 er en 

præsentationshylde

Funktionsfordele

 · TipOpen

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 16, 21

EWTgb 1683
Vinidor

Isoleringsglasdør – helt i niveau med køkkenfronten / Indbygning

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 145 / 0,396 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 33 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 125 / 104 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN (+10°C til +32°C)

Sort isoleringsglasdør, uden greb og ramme

Nichemål, cm (h / b / d): 88 / 56 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 4 hylder, 2 med teleskopudtræk, hvoraf 1 er en 

præsentationshylde

Funktionsfordele

 · TipOpen

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 16, 21

EWTdf 1653
Vinidor

Isoleringsglasdør / Indbygning med dekorpanel

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 145 / 0,397 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 30 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 117 / 97 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Isoleringsglasdør forberedt til køkkenfront eller rustfri stålfront

Nichemål, cm (h / b / d): 88 / 56 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 4 hylder, 2 med teleskopudtræk, hvoraf 1 er en 

præsentationshylde

Funktionsfordele

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Vendbar dør

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 16, 21, 28

UWTgb 1682
Vinidor

Skabets dør er helt i niveau med køkkenfronten / Table-top

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 144 / 0,392 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 34 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 123 / 94 l

Lydniveau: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Sort isoleringsglasdør, uden greb og ramme

Nichemål, cm (h / b / d): 82-87 / 60 / min. 58

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 5 hylder, 3 med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · TipOpen

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 21

UWTes 1672
Vinidor

Skabets dør er helt i niveau med køkkenfronten / Table-top

Relativt energiforbrug: B

Energiforbrug år / døgn: 196 / 0,535 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 34 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 123 / 94 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Glasdør med rustfri stålramme

Nichemål, cm (h / b / d): 82-87 / 60 / min. 58

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 5 hylder, 3 med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · Aluminiumshåndtag

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 13, 14, 16, 21, 35

UWKes 1752
GrandCru

Skabets dør er helt i niveau med køkkenfronten / Table-top

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 145 / 0,396 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 46 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 135 / 110 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Glasdør med rustfri stålramme

Nichemål, cm (h / b / d): 82-87 / 60 / min. 58

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 4 hylder, 3 med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · Aluminiumshåndtag

 · Højdejusterbare ben forrest og bagerst

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 35
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Integrerbare opbevaringsskabe

1  Apparatet er kun egnet til opbevaring af vin. Maks. kapacitet, bordeauxfl asker (0.75 l) i henhold til standard NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a.

2  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Fritstående serveringsskabe

WKEgw 582
GrandCru

Isoleringsglasdør – helt i niveau med køkkenfronten / Indbygning

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 106 / 0,290 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 18 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 48 / 46 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Hvid isoleringsglasdør, uden greb og ramme

Nichemål, cm (h / b / d): 45,1 / 55,9 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 3 hylder, 2 med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · TipOpen

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 21

WKEgb 582
GrandCru

Isoleringsglasdør – helt i niveau med køkkenfronten / Indbygning

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 106 / 0,290 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 18 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 48 / 46 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Sort isoleringsglasdør, uden greb og ramme

Nichemål, cm (h / b / d): 45,1 / 55,9 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 3 hylder, 2 med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · TipOpen

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 21

WKEes 553
GrandCru

Skabets dør er helt i niveau med køkkenfronten / Indbygning

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 130 / 0,356 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 18 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 48 / 46 l

Lydniveau: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN (+10°C til +32°C)

Glasdør med rustfri stålramme

Nichemål, cm (h / b / d): 45 / 56 / min. 55

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 3 hylder, 2 med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · Integreret håndtag

 · Vendbar dør

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 13, 14, 16, 21

WTes 5872
Vinidor

Relativt energiforbrug: A ²

Energiforbrug år / døgn: 180 / 0,493 kWh ²

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 178 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 578 / 496 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Glasdør med rustfri stålramme / rustfrit stål

Mål, cm (h / b / d): 192 / 70 / 74,2 ²

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for de tre temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 3 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til +20°C

 · 3 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 13 hylder, 10 med teleskopudtræk, hvoraf 1 er en præsentationshylde

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 13, 14, 16, 18, 21

WTes 5972
Vinidor

Relativt energiforbrug: A ²

Energiforbrug år / døgn: 182 / 0,498 kWh ²

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 211 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 593 / 516 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Glasdør med rustfri stålramme / rustfrit stål

Mål, cm (h / b / d): 192 / 70 / 74,2 ²

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til +20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 10 hylder, 8 med teleskopudtræk, hvoraf 1 er en præsentationshylde

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Skjult hængsling med åbningsbegrænsning

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 13, 14, 16, 18, 21
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Fritstående serveringsskabe

1  Apparatet er kun egnet til opbevaring af vin. Maks. kapacitet, bordeauxfl asker (0.75 l) i henhold til standard NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a.

2  Det indikerede relative energiforbrug opnås ved brug af det medleverede afstandsstykke. Bemærk: dybden forøges med 3,5 cm ved brug af afstandsstykket. Det har ingen betydning for skabets funktionalitet, 

om afstandsstykket benyttes. Men det har betydning for energiforbruget, som stiger en anelse, hvis afstandsstykket ikke benyttes.

Fritstående opbevaringsskabe

WTpes 5972
Vinidor

Relativt energiforbrug: A ²

Energiforbrug år / døgn: 182 / 0,498 kWh ²

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 155 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 593 / 516 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Glasdør med rustfri stålramme / rustfrit stål

Mål, cm (h / b / d): 192 / 70 / 74,2 ²

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til +20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 6 hylder, 5 med teleskopudtræk, hvoraf 2 er udtræksskuffer

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Slimline håndtag i rustfrit stål

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 13, 14, 16, 21

WTes 1672
Vinidor

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 137 / 0,375 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 34 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 123 / 95 l

Lydniveau: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Glasdør med rustfri stålramme / rustfrit stål

Mål, cm (h / b / d): 82,2 / 59,8 / 57,8

Betjening

 · MagicEye bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay for begge temperaturzoner

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 2 temperaturzoner som kan indstilles mellem +5°C til +20°C

 · 2 individuelt justerede køleenheder

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 5 hylder, 3 med teleskopudtræk

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 13, 14, 16, 21, 35

WKt 6451
GrandCru

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 118 / 0,323 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 312 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 666 / 625 l

Lydniveau: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C til +43°C)

Dør / sidevægge: Heldør, terra / terra

Mål, cm (h / b / d): 193 / 74,7 / 75,9

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning

 · Højdejusterbare bøgetræshylder

 · 7 hylder

Funktionsfordele

 · SwingLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Vendbar dør

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 16, 17, 21

WKt 5552
GrandCru

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 140 / 0,382 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 253 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 573 / 525 l

Lydniveau: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Glasdør, terra ramme / terra

Mål, cm (h / b / d): 192 / 70 / 74,2

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning, permanent aktiveret

 · Højdejusterbare bøgetræshylder

 · 7 hylder

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 15, 16, 17, 18, 21

WKes 4552
GrandCru

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 133 / 0,364 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 201 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 478 / 435 l

Lydniveau: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Glasdør med rustfri stålramme / rustfrit stål

Mål, cm (h / b / d): 165 / 70 / 74,2

Betjening

 · MagicEye bag døren, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning, permanent aktiveret

 · Højdejusterbare bøgetræshylder

 · 6 hylder

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Aluminiumshåndtag med integreret åbningsmekanisme

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 13, 15, 16, 17, 18, 21
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1  Apparatet er kun egnet til opbevaring af vin. Maks. kapacitet, bordeauxfl asker (0.75 l) i henhold til standard NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

Fritstående opbevaringsskabe

Eff ektivitetsklassernes komplette spektrum fi ndes på side 3. I overensstemmelse med (EU) 2017/1369 6a. 

Design og Lifestyle

WKb 4212
Vinothek

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 168 / 0,458 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 200 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 427 / 395 l

Lydniveau: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Glasdør, sort ramme / sort

Mål, cm (h / b / d): 165 / 60 / 73,9

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · Belysning, permanent aktiveret

 · Højdejusterbare bøgetræshylder

 · 6 hylder

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Ergonomisk slimline håndtag, sort

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 15, 16, 21, 26

WKb 3212
Vinothek

Relativt energiforbrug: A

Energiforbrug år / døgn: 161 / 0,441 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 164 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 336 / 309 l

Lydniveau: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Glasdør, sort ramme / sort

Mål, cm (h / b / d): 135 / 60 / 73,9

Betjening

 · MagicEye på fronten, knapbetjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · Belysning, permanent aktiveret

 · Højdejusterbare bøgetræshylder

 · 4 hylder

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Ergonomisk slimline håndtag, sort

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 15, 16, 21, 26

WKb 1802
Vinothek

Relativt energiforbrug: B

Energiforbrug år / døgn: 199 / 0,544 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 66 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 145 / 134 l

Lydniveau: 41 dB(A)

Klimaklasse: N (+16°C til +32°C)

Dør / sidevægge: Glasdør, sort ramme / sort

Mål, cm (h / b / d): 90,1 / 59,7 / 61,2

Betjening

 · Mekanisk kontrol på fronten, drejeknap

Vinskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · Belysning, permanent aktiveret

 · Højdejusterbare galvaniserede trådhylder

 · 2 hylder

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Ergonomisk slimline håndtag, sort

 · Vendbar dør

 · Udskiftelig tætningsliste

Ekstratilbehør (side 142)

 · 21

WKes 653
GrandCru

Relativt energiforbrug: n

Energiforbrug år / døgn: 75 / 0,205 kWh

Maks. antal bordeauxflasker 0,75 l: 12 ¹

Rumindhold, Brutto / Netto: 56 / 38 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN (+10°C til +32°C)

Dør / sidevægge: Glasdør med rustfri stålramme og 

SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 61,2 / 42,5 / 47,8

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperaturdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

 · Børnesikring

Vinskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +5°C til 

+20°C

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Bøgetræ

 · 3 hylder

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Fast hængslingsside, højre

 · Udskiftelig tætningsliste

 · Tilbehørsskuffe

 · Vægmontering

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 16, 20, 21

ZKes 453
Humidor

Relativt energiforbrug: 

Energiforbrug år / døgn: 162 / 0,443 kWh

Rumindhold, Brutto / Netto: 43 / 39 l

Lydniveau: 40 dB(A)

Klimaklasse: N (+16°C til +32°C)

Dør / sidevægge: Glasdør med rustfri stålramme og 

SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 61,2 / 42,5 / 47,8

Betjening

 · LCD-display bag døren, touch-betjening

 · Digitalt temperatur- og fugtighedsdisplay

 · Synligt/akustisk alarmsignal

 · Akustisk døralarm

Humidor

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +16°C til 

+20°C

 · Luftfugtighed, justerbar mellem 68% til 75%

 · Recirkuleret luftkøling, friskluftstilførsel via FreshAir 

aktivt kulfilter

 · Justering af luftfugtighed via justerbar blæser

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Spansk cedertræ

 · 2 hylder

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Fast hængslingsside, højre

 · 2 præsentationsbokse

 · Vægmontering

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 06, 20

CMes 502

Relativt energiforbrug: m

Energiforbrug år / døgn: 107 / 0,293 kWh

Rumindhold, Brutto / Netto: 45 / 42 l

Lydniveau: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C til +38°C)

Dør / sidevægge: Glasdør med rustfri stålramme og 

SmartSteel / rustfrit stål med SmartSteel

Mål, cm (h / b / d): 61,2 / 42,5 / 45

Betjening

 · Mekanisk kontrol, drejeknap på fronten

Køleskab

 · 1 temperaturzone som kan indstilles mellem +2°C til 

+10°C

 · LED-belysning med lysdæmper, permanent aktiveret

 · Galvaniserede trådhylder

 · 3 hylder

Funktionsfordele

 · HardLine

 · Højdejusterbare ben forrest

 · Fast hængslingsside, højre

 · Vægmontering

 · Lås

Ekstratilbehør (side 142)

 · 01, 02
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Ekstratilbehør Ved bestilling af ekstratilbehør er det meget vigtigt at påføre nedenstående ordrenummer samt produktets fulde navn/servicenummer.

Den elegante smørboks er blevet designet til let betjening med én hånd. Den er let at afmontere, åbne og kan flyttes 

fra køleskabet via låget. Smørboksens udformning giver ydermere plads til forskellige størrelser smørpakker. Den er 

brudsikker, egnet til rengøring i opvaskemaskinen og kan monteres i flere forskellige højder på Liebherr køleskabsdøren. 

Smørboks

Den alsidige æggebakke er aftagelig, og ved at vende den om, kan dens kapacitet justeres til sikkert at rumme 

mellem 10 – 20 hønseæg til op til 28 vagtelæg. Den muliggør opbevaring af æg med den spidse ende vendende 

nedad, hvilket forlænger holdbarheden.

Æggebakke

VarioSafe skaber overblik og orden. Perfekt opbevaring af små madvarer, tuber og glas. VarioSafe kan justeres i højden 

via lyssøjlerne, hvilket giver dig den optimale fl eksibilitet.

VarioSafe

Flaskehylden sørger for en elegant og praktisk opbevaring af drikkevarer.

Flaskehylde

BioFresh og BioCool-skabene er designede med henblik på let opbevaring, fleksibilitet samt hurtigt overblik. Der er 

plads til både store som små madvarer i køleskabet. Det ergonomiske interiørdesign muliggør opdeling af madvarer – af 

f.eks. frugt og grøntsager eller efter holdbarhedsdato. Alle komponenterne er holdbare, rengøringsvenlige og egnede 

til maskinopvask.

Interiørets opbygning

Ved langtidsopbevaring bliver vin og cigarer sensitive over for de lugte, der er i opbevaringsrummet. Liebherr apparater 

sikrer optimal luftkvalitet og friskhed takket være det FreshAir aktive kulfi lter. Filtret er let at skifte, og integreret i 

vinafdelingen på SBSes 8486, i alle vinskabe samt Humidor. Årlig udskiftning anbefales.

FreshAir aktivt kulfilter

Vandfilter

Den store isterningbakke med låg er let at fylde grundet den praktiske påfyldningsåbning. Idet låget er tæt forseglet, 

er isterningbakken let at flytte efter påfyldning, uden spild.

Isterningbakke

05

01

Alle fritstående/fuldintegrerbare køle-/fryseskabe og køleskabe 9881 170

02

03

04

06

07

Vandfilter må ikke benyttes i Danmark!

Alle modeller med en 4-stjernet fryser 9881 174

08

Denne innovative frysebakke er perfekt til opbevaring af frugt, bær og urter. Dette sikrer, at bær, frugt og urter ikke 

klistrer sammen, og at de bevarer deres form. Ved afrimning af kummefrysere kan frysebakken bruges til opsamling af 

afrimningsvand. Hvis bakken ikke bruges, kan den bruges som pladsbesparende væginddeler.

Frysebakke

09

10

Alle fritstående/fuldintegrerbare køle-/fryseskabe og køleskabe 9881 172

BluPerformance BioCool-modeller, BluPerformance BioFresh køleskabe 9881 126

BluPerformance-BioFresh køle-/fryseskabe 9881 124

Alle integrerbare skabe med en lyskolonne på begge sider 9881 028 

Alle integrerbare skabe med en lyskolonne på den ene side 9881 156

CTN(esf) 3663, 3223 9881 802

CTP(ag, fr, sl, wb) 2921, 2541, 2521, 2121; 

CU(ag, ef, fr, sl, wb) 2311, 2811, 3311; K(sl) 2814, 2330 9881 800

Premium: ICN; IK; IKP 9881 078

Comfort: ICUN; ICS; ICU; ICP; IK 9881 030

Comfort: ICBN; ICBS; IKB 9881 080

CT(P)(esf) 3016; K(sl) 3130, 2630 9881 801

SBS(bs, es, ef, esf) 7353, 7343, 7242, 7212 9881 076

60 cm: BluPerformance BioCool-modeller; 

K og KB BluPerformance modeller; SBS 86 9881 132

60 cm: BluPerformance-BioFresh køle-/fryseskabe 9881 130

70 cm: BluPerformance-BioFresh køle-/fryseskabe; 

BluPerformance-BioCool køle-/fryseskabe 9881 150

CN(be, bs, ef) 31, 35, 39, 40; CTP(esf) 30, 33 9881 074

C(bs) 3425; CN(el) 4213, 4313, 4813; 

CNP(el) 4313, 4813 9881 026

60 cm: BluPerformance-BioFresh og BioCool-modeller (undtagen BP 2850 og K(ef) 3710) 9881 128

70 cm: BluPerformance-BioFresh og BioCool-modeller 9881 168

Fuldintegrerbare BioFresh og BioCool-modeller (undtagen SIBP 1650) 9881 140

BluPerformance-køle-/fryseskabe og køleskabe 9881 116

EWTgw/gb/df; UWKes 1752; UWTes 1672; UWTgb 1682; WKEgb/gw 582; WTes 1672 9881 289

WKes 653; ZKes 453 9881 287

Alle andre fritstående/fuldintegrerbare vinkøleskabe 9881 291

Fryserne er sikrede mod eventuel strømafbrydelse gennem køleelementerne. Disse fungerer som en kuldereserve og 

modvirker temperaturstigninger under evt. strømafbrydelse. Herigennem beskyttes de frosne madvarer.

Køleelementer

Alle fritstående køle-/fryseskabe, fryseskabe og SBS 9881 036

ICBN 33; ICBP 3266; ICBS 3324; ICP 2924; ICS 32, 33; ICU(N) 3324; UIG 1323 7430 458

Kummefrysere 9881 259

BluPerformance-køle-/fryseskabe og fryseskabe 7422 828

70 cm: CBNPes 5758, CBNef 5715, CNef 5715, CN 5715 7426 078

SBS(es) 71, 72, 73; CN(be, bs, ef) 31, 35, 39, 40; 

GNP 3013; GN 3023; GNP 2713, 2313, 1913; GN(P) 1066 7426 080

CN(P)(el) 4213, 4313, 4813; Cbs 3425 7426 356

Integrerbare-modeller med fryseskab 7430 662

GT 6122, 4932 7431 387

GT 4232, 3632, 3032, 2632, 2132 7431 389



144 145

 

Ekstratilbehør

Clip-on labels til trådhylder WKb 18 (2 stk.) 9086 723

Clip-on labels til træhylder EWT (2 stk.) 9094 397

Til alle andre træhylder (5 stk.) 9086 709

Clip-on labelsystemet giver et hurtigt overblik over indholdet i skabet. Labelkortene påsættes let i holderne og kan 

placeres efter behov.

Clip-on labelsystem16

Med den praktiske flaskeholder kan du opbevare endnu flere flasker.

Flaskeholder17

UWKes 1752; WKt 6451, WKt 5552, WKes 4552 7436 193

WTes 5972, 5872 7112 043

WKt 5552; WKes 4552 7113 619

Hylden kan bruges som elegant fremvisning af vin eller sikker opbevaring af allerede åbnede vinflasker.

Præsentationshylde18

Trådhylde til ekstra behov.

Galvaniseret trådhylde19

WKb 1812 7112 035

Ved bestilling af ekstratilbehør er det meget vigtigt at påføre nedenstående ordrenummer samt produktets fulde navn/servicenummer.

3 m ekstrastærk fleksibel slange tilgængelig til skabe med fast vandtilslutning (3/4" tilslutning).

3 m slange til IceMaker/IceCenter

Med dette tilbehør kan standardåbningsvinklen på 115° begrænses til 90°. Dette beskytter både selve skabet og 

køkkenfronten, når skabet er installeret i en niche eller monteret direkte op mod en mur.

Begrænsning af døråbningsvinkel

Plejemiddel til skabe i rustfrit stål efter rengøring. (Ikke til modeller med SmartSteel).

Plejemiddel til rustfrit stål

Den håndlavede hylde er perfekt til opbevaring af bordeauxflasker. Placering af flasker i modsat retning giver fuld 

pladsudnyttelse.

Træhylde

Alle modeller med fast vandtilslutning 6030 785

11

12

13

250 ml 8409 030

15

Fjerner fi ngeraftryk, streger og pletter fra rustfri ståloverfl ader. Det rengør hurtigt og let uden at efterlade streger. Det 

modvirker dannelse af genstridigt skidt. (Ikke egnet til modeller med SmartSteel). 

Stålrens14

250 ml 8409 022

BluPerformance køle-/fryseskabe og køleskabe med SoftSystem 9096 414

IKB(P) 27, 35; IK 9096 212

ECBN 6156, ECBN 5066 9096 699

ECBN 6256; alle øvrige integrerbare skabe 9096 214

WKt 5552; WKes 4552 9881 261

WKb 4212, 3212; WTb 4212 9881 263

UWKes 1752 9901 647

Dækker bunden hvilket betyder, at kompaktskabe kan vægmonteres uden synlig bund.

Bundcover ved vægmontering20

WKes 653; ZKes 453 9590 519
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Ekstratilbehør

Vinothek opbevaringsskabe 9094 443

GT kummefrysere 9590 835

Låsen forhindrer uønsket adgang. Let montering på kummefrysere og Vinothek vinskabe. Hvis to vinskabe opstilles 

som Side-by-Side er funktionen af den sidemonterede lås begrænset. I dette tilfælde kan en ekstra lås monteres.

Lås26

Opdelingen af madvarer mangfoldiggøres med brugen af flere kurve. Disse gør det nemmere at sortere små mængder 

samt nemt og hurtigt at finde præcis det, man skal bruge.

Ekstra kurve til kummefrysere25

GT 6122 7112 727

GT 4932 7113 553

GT 4232, GT 3632 7113 557

GT 3032, GT 2632, GT 2132 7112 725

EWTdf 3553 9901 573

EWTdf 2353 9901 575

EWTdf 1653 9901 577

Den monteringsvenlige rustfri stålramme af prima kvalitet muliggør den perfekte tilpasning til alle typer køkkener. 

Det robuste rustfri stålhåndtag er let at montere, og gør døråbningen let som en leg. Ved levering er der lavet 

skruehuller i rammen til håndtaget.

Rustfri stålramme med håndtag28

Side-by-Side-sokkelkittet muliggør en individuel højdejustering af Side-by-Side-skabene på op til 4,7 cm, hvilket giver 

den optimale installation selv på ujævne overfl ader.

Side-by-Side-kit til højdejustering27

BluPerformance-modeller Side-by-Side 9900 004

BluPerformance-modeller Side-by-Side BlackSteel 9900 000

Ved bestilling af ekstratilbehør er det meget vigtigt at påføre nedenstående ordrenummer samt produktets fulde navn/servicenummer.

For at beskytte korkproppen mod dehydrering under langtidsopbevaring, kan luftfugtigheden i skabet øges med hjælp 

fra lavasten. Lavastensboksen indeholder en aftagelig plastbeholder, hvori vandet hældes, og luftfugtigheden øges. 

Lavastensboksen kan placeres efter behov hvor som helst i skabet.

Lavastensboks med lavasten21

Alle vinkøleskabe (undtagen WTb 4212, WTr 4211) 9901 820 

Ledningen er nem at afmontere og har en standardlængde på 2,10 meter. Hvis længden er utilstrækkelig, kan vi tilbyde 

en ledning på 3 meter.

3 meter strømkabel23

BluPerformance-modeller 6009 158

SBS(ef) 7242, SBS(esf) 7212; GNP 3013 9881 803

70 cm: GN(P) 26-41 9881 804

60 cm: BluPerformance-fryseskabe  9881 805

70 cm: BluPerformance-fryseskabe Tilgængelig juli 2017 9881 138

Hvis pladsen i skabet ikke benyttes, kan man med fordel anvende Vario isoleringspladen og derved lukke af for de 

ubenyttede skuffer i NoFrost fryseskabene. Energiforbruget kan reduceres med op til 50%.

Isoleringsplade24

Luftfugtigheden i Vinothek multitemperaturvinskabene kan hæves gennem brugen af lavasten.

Lavasten22

WTb 4212 9591 517

Den monteringsvenlige rustfri stålfront af prima kvalitet muliggør den perfekte tilpasning til alle typer køkkener.

Rustfri stålfront29

ECBN 6256 Rustfrit stålhåndtag 9900 339

ECBN 6156 Rustfrit stålhåndtag 9900 327

ECBN 5066 Rustfrit stålhåndtag 9900 279

ECBN 6256  Aluminiumshåndtag 9900 513

ECBN 6156  Aluminiumshåndtag 9900 329

ECBN 5066  Aluminiumshåndtag 9900 281

Det robuste rustfri stålhåndtag er let at montere, og gør døråbningen let som en leg.

Håndtag30

ECBN 6256 køleskab 213 cm 9900 335

ECBN 6256 køleskab 203 cm 9900 337

ECBN 6256 fryseskab  9900 323

ECBN 6156 køleskab 213 cm 9900 331

ECBN 6156 køleskab 203 cm 9900 333

ECBN 6156 fryseskab 9900 323

ECBN 5066 køleskab 213 cm 9900 285

ECBN 5066 køleskab 203 cm  9900 287

ECBN 5066 fryseskab  9900 283
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Ekstratilbehør Ved bestilling af ekstratilbehør er det meget vigtigt at påføre nedenstående ordrenummer samt produktets fulde navn/servicenummer.

De aftagelige VarioBokse sikrer såvel optimal orden og opbevaring af de små tuber, pakker etc. samt et hurtigt overblik 

over indholdet. Åbning, fyldning og lukning klares let og hurtigt med én hånd. De er ydermere nemme at afmontere 

og montere igen. En stopmekanisme gør, at VarioBoksene altid er sikrede, når madvarerne fjernes. De er egnede til 

opvaskemaskinen, og derfor klares rengøringen let og hurtigt. For at tilpasse dit behov kan VarioBoksene monteres i 

forskellige dørhøjder.

VarioBokse31

Alle integrerbare køle-/fryseskabe og køleskabe 7420 558

ICBS 3224; ICS 3334, 3234 9096 494

Monteringsbeslag for fastgørelse i skabsside

Samlebeslag for 2-delte døre 9086 398

Monteringsbeslag for skabsside UIK; UIG (undtagen UIKo 1550, UIKo 1560) 9096 126

Monteringsbeslag for skabsside UIKo 1550, 1560 9096 228

Profilramme (aluminium)

Passer til skabe med paneltykkelse: EWTdf 1653 EWTdf 2353 EWTdf 3553

19 mm 9901 075 9901 079 9901 080

22 mm 9901 081 9901 082 9901 083

På apparater med glidesystem optimerer SoftSystem-lukkemekanismen brugervenligheden med en sikker lukning 

af døren. Bemærk: Hvis apparatet allerede er installeret, kan SoftSystemet ikke eftermonteres. På køle-/fryseskabe 

kræves et separat SoftSystem pr. dør.

SoftSystem på apparater med glidesystem32

Med trådhylden kan den 4-stjernede frostboks opdeles i to områder for let tilgang samt forbedret overblik over indholdet.

Trådhylde33

IKBP 3564; IKB 2324 7112 223

Tilpasningsstykker til dekorpaneler

Kompensationshøjde Brun
16 mm 9773 032

41 mm 9773 033

60 mm 9773 034

Kompensationshøjde Hvid
16 mm 9773 035

41 mm 9773 036

60 mm 9773 037

Kompensationshøjde  Aluminiumsfarvet 
16 mm 9773 050

41 mm 9773 051

60 mm 9773 052

Takket være de justerbare holdere giver fl askekurven en sikker opbevaring af fl asker og kartoner. Når kurven tages ud 

af køleskabet, sikrer håndtaget en sikker håndtering.

Flaskekurv34

UIKo 1550, UIKo 1560 9096 494

For at sikre at skabet passer perfekt ind i køkkenmiljøet kan det kraftige alu-håndtag udskiftes med et tyndere håndtag. 

Designet i børstet stål er elegant og tidløst.

Rustfrit stålhåndtag til table-top vinskabe35

UWTes 1672; UWKes 1752 9901 071

Monteringsbeslag

Monteringsbeslag til Side-by-Side-løsninger UWT; UWK 9901 651
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Installationsdiagrammer

 · ECBN 6256  4

[ mm ]

Maks. vægt på skabslågen (køleskab): 12 kg
Maks. vægt på skabslågen (fryseskab): 10 kg pr. skuffe

Advarsel – dette apparat skal fastgøres til væg/gulv 

3 m ekstrastærk fleksibel slange tilgængelig som ekstra tilbehør (modelnr. 6030 785).

 · ECBN 6156  4

[ mm ]

Maks. vægt på skabslågen (køleskab): 12 kg
Maks. vægt på skabslågen (fryseskab): 10 kg pr. skuffe

Advarsel – dette apparat skal fastgøres til væg/gulv 

3 m ekstrastærk fleksibel slange tilgængelig som ekstra tilbehør (modelnr. 6030 785).

 · ECBN 5066  4

[ mm ]

Maks. vægt på skabslågen (køleskab): 27 kg
Maks. vægt på skabslågen (fryseskab): 10 kg pr. skuffe

Advarsel – dette apparat skal fastgøres til væg/gulv 

3 m ekstrastærk fleksibel slange tilgængelig som ekstra tilbehør (modelnr. 6030 785).

 · ICBN 3386  4

 · ICN 3314  4

 · ICP 3334  4

[ mm ]

Maks. vægt på skabslågen (køleskab): 18 kg

Maks. vægt på skabslågen (fryseskab): 12 kg

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

3 m ekstrastærk fleksibel slange tilgængelig som ekstra tilbehør (modelnr. 6030 785).

 · ICBN 3376  4

 · ICBN 3324  4

 · ICN 3386  4

 · ICN 3376  4

 · ICUN 3324  4 

 · ICU 3324  4

[ mm ]

Maks. vægt på skabslågen (køleskab): 18 kg
Maks. vægt på skabslågen (fryseskab): 12 kg 

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

 · ICBP 3266  4

[ mm ]

Maks. vægt på skabslågen (køleskab): 18 kg
Maks. vægt på skabslågen fryseskab): 12 kg

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

 · ICBS 3324  4

 · ICS 3334  4

[ mm ]

 · IKBP 3564  4 

 · IKBP 3560

 · IKB 3564  4 / IKB 3560

 · IKB 3524  4 / IKB 3520

 · IK 3524  4 / IK 3520

 · IKF 3514  4 / IKF 3510

[ mm ]

Maks. vægt på skabslåge: 26 kg

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

Installationsdetaljer / 
Installationsdiagrammer

De forreste justerbare ben sørger for, at 
skabet holdes i vater. Derudover sikres 
funktionaliteten og tilbehørets placering. 
Modeller med en nichehøjde på 122 cm eller 
derover (afhængig af model og højde) er 
udstyrede med 2 eller 4 frontjusterbare ben.

Vario-soklen til underbygningsmodellerne 
UIK, UIG, UWT og UWK kan justeres i højde 
og dybde, så den passer til kabinettet. 
Alle fire frontjusterbare ben kan justeres op til 
50 mm. Ventilationsristen kan ydermere flyttes 
op til 55 mm for at kunne matche kabinettet. 

Frontventilation til kompressorkøling (afhæn-
gig af model gennem sokkel eller øverst på 
skabet). Fordel: ventilationsristen i bordpladen 
overflødiggøres, hvilket gør installationen lettere 
samt sikrer et elegant finish.

Apparater med en nichehøjde på 140 cm og 
opefter er udstyrede med nivellerings skinner 
nederst på begge sider af skabet. Dette sikrer 
en perfekt installation, og forhindrer at apparatet 
vipper, samt sørger for at døren slutter helt tæt 
og derved sikres den bedst mulige ydeevne.
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Installationsdiagrammer

* 560 mm anbefales

 · ICP 2924  4  · SIGN 2756  4

[ mm ][ mm ][ mm ]

Maks. vægt på skabslågen (køleskab): 16 kg
Maks. vægt på skabslågen (fryseskab): 12 kg 

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

Maks. vægt på skabslåge: 21 kg

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

 · IGN 1664  4 

 · IG 1624  4 

[ mm ]

Maks. vægt på skabslåge: 16 kg 

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

 · ICS 3234  4

[ mm ]

 · IK 1920

[ mm ]

Maks. vægt på skabslåge: 16 kg 

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

 · IKP 1660

 · IK 1624  4 

 · IK 1620

[ mm ]

Maks. vægt på skabslåge: 16 kg 

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

[ mm ]

 · SIGN 3576  4

[ mm ]

Maks. vægt på skabslåge: 26 kg 

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren 
(dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

3 m ekstrastærk fleksibel slange tilgængelig som ekstra tilbehør (modelnr. 6030 785).

 · SIGN 3556  4

 · SIGN 3524  4

[ mm ]

Maks. vægt på skabslåge: 26 kg

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

 · IGN 1064  4 

 · IG 1024  4

[ mm ]

Maks. vægt på skabslåge: 14 kg 

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

[ mm ]

 · UIKo 1550

 · UIKo 1560

Maks. vægt på skabslåge: 10 kg 

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

 · SUIB 1550 

 · UIKP 1554  4 

 · UIKP 1550

 · UIK 1514  4 

 · UIK 1510

Maks. vægt på skabslåge: 10 kg 

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

[ mm ]

 · SUIGN 1554  4 

 · SUIG 1514  4

Maks. vægt på skabslåge: 10 kg 

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

 · SIBP 1650

[ mm ]

Maks. vægt på skabslåge: 16 kg 

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

 · IK 2364  4

 · IK 2360

 · IK 2324  4

 · IK 2320

[ mm ]

Maks. vægt på skabslåge: 19 kg

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

 · IKBP 2760

 · IKB 2760

 · IKB 2720

 · IK 2760

 · IK 2720

[ mm ]

Maks. vægt på skabslåge: 21 kg

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).

 · IKBP 2360 

 · IKB 2360

 · IKB 2324  4

 · IKB 2320

[ mm ]

Maks. vægt på skabslåge: 19 kg

Skabslågen monteres direkte på skabsdøren (dør-på-dør-system – uden brug af hængsler).
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Installationsdiagrammer

Fast vandtilslutning

 · ECBN 6256 4

Den automatiske ismaskine, IceMaker, kræver fast vandtilslutning (3/4").

3 m ekstrastærk fleksibel slange tilgængelig som ekstra tilbehør (modelnr. 6030 785).

Fast vandtilslutning

 · ECBN 6156 4

Den automatiske ismaskine, IceMaker, kræver fast vandtilslutning (3/4").

3 m ekstrastærk fleksibel slange tilgængelig som ekstra tilbehør (modelnr. 6030 785).

Fast vandtilslutning

 · SIGN 3576  4

 · ICBN 3386  4

Den automatiske ismaskine, IceMaker, kræver fast vandtilslutning (3/4").

3 m ekstrastærk fleksibel slange tilgængelig som ekstra tilbehør (modelnr. 6030 785).

Fast vandtilslutning

 · ECBN 5066 4

Den automatiske ismaskine, IceMaker, kræver fast vandtilslutning (3/4").

3 m ekstrastærk fleksibel slange tilgængelig som ekstra tilbehør (modelnr. 6030 785).

 · WKEgw 582

 · WKEgb 582

[ mm ]

Glasdør med rustfri stålramme.

 · WKEes 553

[ mm ]

Glasdør med rustfri stålramme.

 · UWTes 1672

 · UWKes 1752

[ mm ]

Table-Top modeller: Højdejusterbar sokkel (50 mm).
Ventilation gennem soklen – ventilationsåbninger i bordpladen er derfor unødvendige. 
Glasdør med rustfri stålramme.

 · UWTgb 1682

[ mm ]

Table-Top modeller: Højdejusterbar sokkel (50 mm).
Ventilation gennem soklen – ventilationsåbninger i bordpladen er derfor unødvendige. 
Glasdør.

 · EWTgb 1683

 · EWTgw 1683

[ mm ]

* anbefalet

Dørmål B/H/D: 595/906/19 mm

 · EWTdf 1653

[ mm ]

** Illustration med rustfri stålramme

Dørmål B/H/D: 595/906/19 mm

[ mm ]

* anbefalet
** Illustration med rustfri stålramme

Dørmål B/H/D: 595/1233/19 mm

 · EWTgb 2383

 · EWTgw 2383

[ mm ]

* anbefalet

Dørmål B/H/D: 595/1233/19 mm

 · EWTdf 2353

* anbefalet

Dørmål B/H/D: 595/1816/19 mm

[ mm ]

* anbefalet
** Illustration med rustfri stålramme

Dørmål B/H/D: 595/1816/19 mm

[ mm ]

 · EWTgb 3583

 · EWTgw 3583

 · EWTdf 3553

* 560 mm anbefales
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Witt A/S – Gødstrup Søvej 9 – 7400 Herning
Mail info@witt.dk – www.witt.dk

Besøg din lokale autoriserede Liebherr 
forhandler for at se sortimentet.

Din lokale autoriserede Liebherr forhandler hjælper dig med at vælge den model, der passer til dig og dine behov.

biofresh.liebherr.comnofrost.liebherr.com wine.liebherr.com

Interessante apps til smartphones og tablets
Find ud af hvilke apps, der er tilgængelige med din telefons styresystem (Apple, Android etc.) 
og til hvilken type apparat på http://apps.home.liebherr.com eller ved at scanne QR-koden.

WineGuide app

Se Liebherr vinkøl-features 
indeholdende et overblik 
over bordeaux-vine, 
vinproducenter samt 
årgang.

BioFresh app

Indholdsrig information 
om optimeret 
fødevareopbevaring, 
vitaminer og mineraler.

IceCrusher app

Fest & Sjov - touch 
screen isterninger som 
kan fl yttes eller knuses 
ned over skærmen.

apps.home.liebherr.com

Liebherrs YouTube kanal

På Liebherrs YouTube kanal med husholdningsapparater fi nder du 
interessante videoer om Liebherr køle-/fryseskabe.

Gå på opdagelse i Liebherrs 
verden og lad dig inspirere af 
de seneste nyheder, få gode råd 
til opbevaring og meget mere.




