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Qualidade perceptível: BioFresh
A tecnologia BioFresh oferece uma frescura 
prolongada. Muitos alimentos retêm os seus 
nutrientes, tais como vitaminas e minerais, 
durante muito mais tempo num compartimento 
BioFresh (com a temperatura precisa de 0ºC e 
humidade regulada) do que no compartimento 
de um refrigerador tradicional.

Qualidade profissional
Como especialista em equipamentos de 
refrigeração, a Liebherr oferece uma vasta 
gama de equipamentos profissionais para o uso 
industrial. No sector profissional, as exigências 
mais rigorosas devem ser cumpridas em termos 
de armazenamento de alimentos e da sua 
frescura. A experiência que temos construído ao 
longo de décadas de experiência no setor 
comercial pode ser apreciado numa base 
diária na utilização do seu aparelho Liebherr. 

Qualidade testada
Para que possa confiar no seu aparelho de 
refrigeração 24 horas por dia, 365 dias por 
ano, testamos cada componente para a sua 
fiabilidade a longo prazo, desde a fase de 
design. Por exemplo, antes de uma dobradiça 
da porta passar para a sua produção, ela 
primeiro tem que passar por 100.000 ciclos 
de abertura / fecho, o que corresponde a 
mais de 15 anos de uso.

Qualidade comprovada 
Antes do embalamento, todos os equipamentos 
passam por um teste de inspeção. Este procedi-
mento testa toda a tecnologia de refrigeração, 
todos os componentes mecânicos e electrónicos. 
Adicionalmente é realizada uma inspeção visual 
para confirmar a qualidade dos acabamentos.

Qualidade garantida
A garantia da Liebherr cobre durante dois 
anos para as peças, e o custo associado para 
a sua substituição, que apresentem anomalias 
ou defeitos de acabamento. Também temos a 
possibilidade de uma extensão de garantia 
até 10 anos. 

Compresores de Capacidade Variável 
Os modernos compressores de capacidade 
variável com controlo de velocidade 
proporcionam um rendimento de refrigeração 
perfeito, e asseguram que os equipamentos 
benificiem de eficiência energética, e melhor 
custo. Durante o seu funcionamento, são 
extremamente silenciosos.

Durante mais de 60 anos a Liebherr especializou-se no fabrico de 
frigoríficos e congeladores de grande qualidade e inovadores. 
Desde a fase de design do produto, o seu desenvolvimento, produção 
e marketing a Liebherr foca-se na produção de produtos inovadores 
com a mais alta qualidade e com um design intemporal. A Liebherr 
tem implementado consistentemente novas ideias e tecnologias para 
garantir a perfeita frescura e qualidade dos alimentos.

Qualidade
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Caracterizados por um design elegante e intemporal, 
os frigoríficos e congeladores da Liebherr cumprem 
e superam as mais elevadas exigências estéticas. De-
talhando, por exemplo, o acabamento em inox, a escolha 
de materiais de alta qualidade, os acabamentos 
interiores e o prático acabamento interior GlassLine 
na contra-porta, são pontos típicos nos equipamentos 
e que revelam a sua qualidade de design:

Design

Design para qualquer espaço de cozinha
Assim, pode desfrutar a vida com prazer possuindo um 
aparelho Liebherr, ao encontrar o aparelho perfeito para 
si, a Liebherr oferece uma ampla gama de equipamentos 
(por exemplo, os modelos em aço inox clássico, o elegante 
BlackSteel ou fachadas em vidro), todos harmoniosamente 
integrados em cozinhas modernas e espaços de convivência.

Design para o dia a dia 
Na Liebherr design e funcionalidade estão de mãos da-
das. Por exemplo, para prevenir as dedadas nas portas 
em inox, o acabamento é no designado SmartSteel. Para 
fazer com que a abertura da porta seja um prazer o pu-
xador é ergonómico e possui um mecanismo de abertura 
integrado. Todas as prateliras GlassLine podem suportar 
até 25 kg e podem ser lavadas na máquina da loiça.

Design na iluminação 
Os frigoríficos e congeladores da Liebherr são equipados 
com uma moderna iluminação por LEDs. Ao abrir a porta 
do aparelho, o interior torna-se uniformemente illuminado. 
Os LEDs têm uma longa vida, boa eficiência energética 
e quase não geram nenhum calor. Houve o cuidado 
meticuloso para instalar LEDs especialmente selecionados, 
a fim de alcançar uma luz levemente azulada, matizando 
o efeito de iluminação harmoniosa.

Design galardoado 
A excelente qualidade de design dos nossos aparelhos 
tem-nos honrado com muitos e prestigiados prémios de 
design internacionais, tais como: reddot, IF design de 
produto e Good Design.
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1954

Fundação na 
Alemanha da Liebherr 
electrodomésticos

2004

Iluminação inovadora 
com LEDs para uma ilumi-
nação mais eficiente

2009

Acabamento 
SmartSteel reduz a 
visibilidade de dedadas.

2015

O novo equipamento 
sob-bancada com abertura 
TipOpen para uma 
integração perfeita.

2011

Sistema SoftSystem 
para um fecho suave 
da porta

2010

DuoCooling para uma 
melhor performance e 
eficiência

1966

Introdução do 
sistema FrostSafe

1987

Tecnologia NoFrost, 
elimina a necessidade 
de descongelar.

2016

BluPerformance: uma 
nova dimensão na 
frescura

1996

Patente da tecnologia 
BioFresh, para maior 
tempo de conservação

1971

O primeiro controlador 
eletrónico

1993

Conservação CFC/
programa livre de HFV 

2013

Nova gama de equipa-
mentos integraveis de alto 
rendimento energético

2006

O primeiro equipa-
mento com 5 zonas de 
temperatura distintas.

Ideias inovadoras
Damos grande importância no desenvolvimento 
contínuo dos nossos produtos. Por isso, em todas 
as nossas unidades de produção, temos centros 
de design com funcionários altamente especiali-
zados. O nosso objetivo é ser “Best in Class” em 
todos os aspectos. Por exemplo, os aparelhos 
atuais da Liebherr são super-económicos em 
termos de consumo de energia graças à incor-
poração da eletrónica avançada e ciclos de 
refrigeração otimizados. 

Eficiência na gama
Uma grande parte dos nossos aparelhos en-
quadram-se nas classes mais altas de eficiên-
cia energética. O nosso objetivo é produzir 
equipamentos de baixo consumo e que não 
comprometam a utilização. Muitos dos nossos 
aparelhos atuais são até 20 % mais económicos 
do que o valor do limiar necessário para a 
classe A+++.

Inovação para maior frescura
Os últimos refrigeradores e congeladores ofe-
recem a zona de clima ideal para quase todo 
o tipo de alimentos. Assim, para além do com-
partimento frigorífico clássico, a Liebherr oferece 
a caixa de BioCool, um compartimento de frutas 
e vegetais em que a umidade pode ser regulada; 
Gavetas BioFresh, em que a carne, peixe, pro-
dutos lácteos e frutas / legumes encontram o 
clima de armazenamento ideal; e um congelador 
NoFrost que oferece o padrão profissional da 
frescura de longo prazo.

Convincentes em cada detalhe
Não poderia ser mais fácil definir e ajustar os 
aparelhos com ecrã de funções TouchScreen. 
As prateleiras GlassLine podem ser posicionadas 
conforme as necesidades do utilizador. O ar-
mazenamento de bebidas pode efectuar-se no 
interior da porta e, dependendo do modelo, 
um rack para garrafas ou uma prateleira para 
garrafas são uma solução adicional e prática.

A Liebherr foi a primeira a implementar ideias que são hoje o padrão 
em frigoríficos e congeladores. Por exemplo: no congelador gavetas 
FrostSafe fechadas as quais impedem a perda de frio quando o aparelho 
for aberto; tecnologia BioFresh patenteada; e o conveniente sistema 
SoftSystem para um fecho amortecido da porta.

Inovação
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BluPerformance – 
uma nova dimensão 
na frescura
Materiais de alta qualidade, acabamento meticuloso em cada detalhe, e elec-

trónica TouchScreen fácil de usar e precisa defi nem a nova gama BluPerformance. 

A integração compacta da tecnologia de refrigeração para o rodapé e a utilização 

de controlo eletrónico de precisão permitiu maior efi ciência energética, maior 

volume útil, e melhorou a ergonomia do compartimento congelador. BioFresh e 

BioCool garantem uma frescura mais duradoura para os alimentos armazenados.

Com um design elegante e intemporal, estes aparelhos são atração em qualquer 

cozinha e garantem um prazer diário para desfrutar durante muitos anos.

X_STA_N_ES_PT_01_1601_02-49_05.indd   10 01.02.16   17:13

Melhor eficiência energética

Iluminação perfeita

Melhor performance

Utilização fácil tipo Touch

Grande conveniência

Materiais de alta qualidade

Melhor qualidade na frescura
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Electrónica 
multifunções Touch

Dia-a-dia
O programa Dia-a-Dia é vocacionado para 
as necessidades de todos os dias. Proporciona 
a performance para uma eficiente refrigeração 
com as temperaturas standard de refrigeração 
e congelação.

Economizador
O programa Economizador reduz o consumo 
de energia para níveis abaixo dos alcançados 
com os parâmetros standard. Para poupar 
energia, a temperatura no refrigerador e 
congelador são incrementadas ligeiramente. 
O ecrã mostra também algumas dicas para a 
poupança de energia, as quais são úteis para 
reduzir ainda mais os custos de energia.

Festa
O programa Festa é o ideal para os preparativos 
de uma celebração. A função SuperCool e 
SuperFrost são temporariamente activadas 
para arrefecer grandes quantidades de ali-
mentos. O temporizador Bottle-Timer pode ser 
utilizado para o arrefecimento rápido de bebidas 
e para maximizar a produção de gelo nos 
equipamentos com IceMaker.

MáximaPerformance
Quando é utilizado o programa 
MáximaPerformance o equipamento fornece 
a máxima performance de refrigeração. 
Tanto o refrigerador como o congelador são 
definidos para as temperaturas mais baixas.

Férias
O programa Férias minimiza o consumo de 
energia durante longos períodos de não 
utilização, como seja a ausência da sua 
residência. O refrigerador fica definido para 
15 0C e o congelador para -18 0C.

Nos aparelhos BluPerformance com electrónica Touch todas as funções 
podem ser facilmente e convenientemente seleccionadas tocando no 
ecrã. O ecrã de alta definição a cores com 7” permite definições pré-
selecionadas. Programas, tais como: ‘EnergySaver’, ‘MaxPerformance’, 
‘Party’ ou ‘Holiday’, auxiliam a atingir a conservação ideal dos alimentos.
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Vitaminas para uma dieta saudável
É evidente que é extremamente importante 
para os alimentos, recém adquiridos e para os 
alimentos frescos do dia, que sejam convenien-
temente armazenados por forma a que os seus 
nutrientes sejam preservados durante mais tempo. 
O tempo de vida em exposição e a frescura 
da maior parte da fruta e dos vegetais pode 
ser significativamente extendida através da sua 
conservação num frigorífico, particularmente num 
compartimento BioFresh, à exceção de tomates. 
Surpreendentemente o conteúdo em vitaminas na 
fruta e vegetais tem-se revelado aumentar durante 
a conservação num compartimento BioFresh.

O clima perfeito
As condições na gaveta HydroSafe são as 
perfeitas para a conservação prolongada de 
frutas e vegetais, ajudando a preservar as im-
portantes vitaminas e a frescura no sabor. No 
entanto, a baixa humidade e a temperatura um 
pouco acima da congelação são as condições 
ideais para preservar os delicados sabores e 
o aspecto apetitoso da carne. Por outro lado, 
conservar produtos diários a uma temperatura 
um pouco acima dos 0ºC e a uma baixa humi-
dade mantém-os frescos por um período maior 
do que num frigorífico convencional.

Com a tecnologia BioFresh os alimentos mantêm a sua frescura por 
muito mais tempo. Quando conservados a uma temperatura precisa 
perto dos 0ºC e com o nível correcto de humidade, muitos alimentos 
retêm os seus nutrientes, tais como vitaminas e minerais, por um período 
muito maior do que num compartimento de refrigeração convencional.

A longevidade da 
frescura tem um 
nome: BioFresh

Mais informação sobre 
BioFresh:
biofresh.liebherr.com
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Centros de alimentos
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SmartSteel reduz significativamente a visibili-
dade de dedadas nas portas. O acabamento 
de alta qualidade no inox faz as superfícies 
SmartSteel extremamente fáceis de limpar e 
muito mais resistentes a riscos.

Conjuntos Side-by-Side

O sistema SoftSystem integrado na porta 
permite o seu fecho amortecido mesmo quando 
as prateleiras da porta se encontram cheias. 
Garante um fecho suave e evita que as garrafas 
ou alimentos caiam das prateleiras.

Sem manutenção e energeticamente eficiente: 
os LEDs de longa duração fornecem uma per-
feita iluminação do interior. Os LEDs emitem muito 
pouco calor, o que garante que os alimentos 
estão sempre acondicionados nas melhores 
condições. O sofisticado design de iluminação 
integrado no equipamento permite a máxima 
de utilização do espaço interior.

Qualidade em todos os detalhes

X_STA_N_ES_PT_01_1601_02-49_05.indd   18 01.02.16   17:13

O preparador automático de cubos de gelo 
com entrada de água através da ligação à 
canalização fornece-lhe sempre cubos de 
gelo da melhor qualidade. Pode ser desligado 
manualmente e mantém automaticamente as 
suas provisões de gelo sempre a postos.

Para a conservação a longo prazo, os mode-
los NoFrost da Liebherr oferecem uma ampla 
capacidade com uma qualidade de frio 
profissional.

Mais informação sobre a tecnologia 
NoFrost: nofrost.liebherr.com

BioFresh garantem o ambiente perfeito para a longevidade da frescura dos alimentos. Quando guardados 
a uma temperatura pouco acima dos 0ºC e com o correcto nível de humidade, fruta, vegetais, peixe, carne 
e produtos frescos retêm as suas vitaminas, o delicado sabor e apetitoso aspecto durante mais tempo do 
que num refrigerador convencional. BioFresh-Plus, com o seu sistema de controlo separado, oferece uma 
maior flexibilidade para um acondicionamento à medida dos seus alimentos. 

Mais informação sobre BioFresh:
biofresh.liebherr.com
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Conjuntos Side-by-Side

SBSes 7165
PremiumPlus

Classe de eficiência energética: G

Consumo de energia ano / 24 h: 432 / 1,183 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 41

Capacidade útil total: 593 l (Refrigerador: 476 l incluindo o compartimento BioFresh: 110 l incluindo o compartimento Garrafeira: 126 l / Compartimento congelador: 117 l)

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 121 / 63

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, congelador e garrafeira

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com suporte de garrafas, VarioBoxes, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação por colunas de LEDs em ambos os lados

 · Iluminação LED no BioFresh

 · BioFresh-Plus

 · 3 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 3 das quais podem ser variáveis 

para HydroSafe ou DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 5 gavetas, VarioSpace

 · IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água

 · Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg

 · Reservatório de cubos de gelo: 1,5 kg

 · Armazenamento em caso de avaria: 25 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 16 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Compartimento para vinhos

 · 2 zonas de temperatura controladas de forma independente que pode ser ajustada 

entre +5°C e +20°C

 · Porta de vidro escuro com proteção UV

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Acessórios em madeira de faia

 · 4 estanterías, de las cuales 2 se desplazan sobre guías telescópicas y 2 son 

plegables

 · Prateleira de madeira parcialmente dobrável sobre calhas telescópicas

 · Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por Dimmer

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Dobradiça fixa esquerda/direita

Acessórios (da página 110)

 · 04, 06, 07, 10, 17, 18
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1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

SBSes 7353
Premium

Classe de eficiência energética: J ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 385 / 1,053 kWh ¹

Capacidade útil total: 663 l (Refrigerador: 546 l incluindo o compartimento BioFresh: 155 l / Compartimento congelador: 117 l)

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 121 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com suporte de garrafas, VarioBoxes, Bandeja para ovos

 · 7 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · 2 prateleiras de armazenamento GlassLine no compartimento BioFresh, 

das quais 1 são divididas

 · Prateleira para garrafas, rack para Champagne

 · Iluminação LED

 · Iluminação LED no BioFresh

 · 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, variável tanto para HydroSafe como 

para DrySafe

 · 2 gavetas para frutas e vegetais em calhas telescópicas

Compartimento congelador 4

 · 5 gavetas, VarioSpace

 · IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água

 · Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg

 · Reservatório de cubos de gelo: 1,5 kg

 · Armazenamento em caso de avaria: 25 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 16 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Dobradiça fixa esquerda/direita

Acessórios (da página 110)

 · 02, 04, 06, 07, 17, 18

X_STA_N_ES_PT_01_1601_02-49_05.indd   21 01.02.16   17:13



23

121

X_STA_N_ES_PT_01_1601_02-49_03.indd   23 14.01.16   14:09

22

121

X_STA_N_ES_PT_01_1601_02-49_03.indd   22 14.01.16   14:09

Combinações Side-by-Side

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

SBSbs 7263
Premium

Classe de eficiência energética: J ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 344 / 0,941 kWh ¹

Capacidade útil total: 610 l (Refrigerador: 358 l incluindo o compartimento BioFresh: 116 l / Compartimento congelador: 252 l)

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: BlackSteel com SmartSteel / BlackSteel com SmartSteel

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 121 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação LED

 · 3 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 2 das quais podem 

ser variáveis para HydroSafe ou DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 9 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água

 · Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg

 · Reservatório de cubos de gelo: 1,5 kg

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 18 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores em Aluminio com mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Dobradiça fixa esquerda/direita

Acessórios (da página 110)

 · 02, 04, 05, 06, 07

Cor / materiais opcionais

SBSes 7263 em Inox
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SBSes 7253
Premium

Classe de eficiência energética: J ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 378 / 1,033 kWh ¹

Capacidade útil total: 615 l (Refrigerador: 358 l incluindo o compartimento BioFresh: 116 l / Compartimento congelador: 257 l)

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 121 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação LED

 · 3 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 2 das quais podem 

ser variáveis para HydroSafe ou DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 8 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 43 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 20 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Dobradiça fixa esquerda/direita

Acessórios (da página 110)

 · 02, 05, 06, 07, 17, 18

Cor / materiais opcionais

SBS 7253 em Branco
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Combinações Side-by-Side

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

SBSes 7252
Premium

Classe de eficiência energética: J ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 361 / 0,988 kWh ¹

Capacidade útil total: 648 l (Refrigerador: 391 l / Compartimento congelador: 257 l)

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 121 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 7 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED

 · 2 gavetas para frutas e vegetais em calhas telescópicas

Compartimento congelador 4

 · 8 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 43 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 20 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Dobradiça fixa esquerda/direita

Acessórios (da página 110)

 · 02, 05, 06, 07, 17, 18

Cor / materiais opcionais

SBS 7252 em Branco
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SBS 7242
Comfort

Classe de eficiência energética: J ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 359 / 0,982 kWh ¹

Capacidade útil total: 634 l (Refrigerador: 381 l / Compartimento congelador: 253 l)

Nível de ruído: 43 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185 / 121 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, 

electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 7 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Compartimento congelador 4

 · 8 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

20 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de 

abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Dobradiça fixa esquerda/direita

 · Borracha substituível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 05, 06, 07

Cor / materiais opcionais

SBSef 7242 com Porta frontal em 

aço inóxidável

SBSesf 7212
Comfort

Classe de eficiência energética: G

Consumo de energia ano / 24 h: 460 / 1,258 kWh

Capacidade útil total: 640 l (Refrigerador: 383 l / Compartimento congelador: 257 l)

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 121 / 63

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 7 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais em 

calhas telescópicas

Compartimento congelador 4

 · 8 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

20 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Dobradiça fixa esquerda/direita

Acessórios (da página 110)

 · 02, 05, 06, 07

Cor / materiais opcionais

SBS 7212 em Branco
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Combinados FrenchDoor

Este modelo da série PremiumPlus está dotado 
de colunas de luz com LEDs integrados de 
ambos os lados do interior que garantem 
uma iluminação uniforme do compartimento 
frigorífi co. O efeito acetinado especial da 
cobertura de luz gera um ambiente agradável 
e elegante. Além disso, permite a regulação 
variável dos tabuleiros de vidro.

O preparador automático de cubos de gelo 
com entrada de água através da ligação à 
canalização fornece-lhe sempre cubos de 
gelo da melhor qualidade. Com a tecnologia 
NoFrost da Liebherr nunca mais terá que 
descongelar.

O visor electrónico, de design elegante e 
funcionamento preciso, dotado do sistema 
táctil Touch garante a manutenção exacta da 
temperatura seleccionada. Todas as funções 
podem ser reguladas com facilidade e como-
didade, tocando na superfície táctil Touch.

As gavetas BioFresh, com uma temperatura 
em torno dos 0ºC e um nível de humidade do 
ar adequado, proporcionam o clima perfeito 
para a conservação da fruta e legumes, da 
carne e peixe, mantendo todas as suas vitami-
nas, todo o seu aroma e um aspecto apetitoso. 
As gavetas para verduras são iluminadas por 
LEDs bem como por feixes de luz de LEDs para 
conseguir uma iluminação perfeita do interior.

Qualidade em todos os detalhes
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CBNes 6256
PremiumPlus

Classe de eficiência energética: n

Consumo de energia ano / 24 h: 322 / 0,881 kWh

Capacidade útil total: 471 l (Refrigerador: 357 l incluindo o compartimento BioFresh: 68 l / Compartimento congelador: 114 l)

Nível de ruído: 43 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 203,9 / 91 / 61,5

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com suporte de garrafas

 · 3 prateleiras GlassLine

 · Tabuleiros para garrafas Variable

 · Iluminação por colunas de LEDs em ambos os lados e iluminação LED no tecto

 · Iluminação LED no BioFresh

 · 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, variável tanto para HydroSafe como 

para DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 2 gavetas em calhas telescópicas com bloqueio automático

 · IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água

 · Produção de gelo em 24 h: 1,3 kg

 · Reservatório de cubos de gelo: 2,7 kg

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 51 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 11 kg

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores em Aluminio

 · Ventilação zócalo

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Dobradiça fixa esquerda/direita

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 03, 06, 17, 18
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Frigoríficos-Congeladores: 
Combinados

X_STA_N_ES_PT_01_1601_02-49_05.indd   29 01.02.16   17:13



31

X_STA_N_ES_PT_01_1601_02-49_03.indd   31 14.01.16   14:10

30

X_STA_N_ES_PT_01_1601_02-49_03.indd   30 14.01.16   14:10

A extensa gama de frigoríficos-congeladores da Liebherr, oferecem a solução 
ideal para quase todos os clientes e quaisquer que sejam as suas necessidades. 
Por exemplo, os combinados dispõem de inovadoras funcionalidades tais como 
BioFresh, BioCool, NoFrost ou SmartFrost. Uma vez feita a escolha todos os equi-
pamentos estão disponíveis com uma variedade de acessórios, tamanhos e cores.

Os frigoríficos-congeladores 
(combinados): visão geral

Quando guardados a uma temperatura pouco acima dos 0ºC e com o correcto nível 
de humidade, fruta, vegetais, peixe, carne e produtos frescos retêm as suas vitaminas, 
o delicado sabor e apetitoso aspecto durante mais tempo do que num refrigerador 
convencional.

Para a conservação a longo prazo, os modelos NoFrost da Liebherr oferecem uma 
ampla capacidade com uma qualidade de frio profissional. Os alimentos são conge-
lados pela recirculação do ar arrefecido, sendo a humidade do ar canalizada para 
o exterior. Com a tecnologia NoFrost da Liebherr nunca mais terá que descongelar.

A função SmartFrost reduz consideravelmente a formação de gelo tanto no interior como 
sobre os produtos congelados, pelo que não requer uma descongelação tão frequente. 
As paredes interiores são particularmente lisas e, por conseguinte, de limpeza muito fácil.

A gaveta BioCool-Box permite a regulação do nível de humidade no interior do frigorífico 
por forma a conservar os alimentos frescos durante mais tempo. 
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Frigoríficos-Congeladores: Combinados

As elegantes prateleiras GlassLine são muito 
resistentes e podem limpar-se facilmente. Os 
detalhes em aço inoxidável completam um 
desenho interior de grande qualidade.

Sem manutenção e energeticamente eficiente: 
os LEDs de longa duração fornecem uma 
perfeita iluminação do interior. Os LEDs emi-
tem muito pouco calor, o que garante que os 
alimentos estão sempre acondicionados nas 
melhores condições. O sofisticado design de 
iluminação integrado no equipamento permite 
a máxima de utilização do espaço interior. 

A função SmartFrost reduz consideravelmente 
a formação de gelo tanto no interior como 
sobre os produtos congelados, pelo que não 
requer uma descongelação tão frequente. As 
paredes interiores são particularmente lisas e, 
por conseguinte, de limpeza muito fácil.

Qualidade em todos os detalhes

Para a conservação a longo prazo, os mode-
los NoFrost da Liebherr oferecem uma ampla 
capacidade com uma qualidade de frio 
profissional.

Mais informação sobre a tecnologia 
NoFrost: nofrost.liebherr.com
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A gaveta BioCool-Box permite a regulação do nível de humidade no interior do frigorífico por forma a 
conservar os alimentos frescos durante mais tempo. A gaveta BioCool-Box está posicionada sobre suaves 
calhas telescópicas; é fácil de utilizar e garante uma fácil visibilidade dos alimentos. O nível de humidade 
na gaveta BioCool-Box é regulada utilizando um selector.

BioFresh garantem o ambiente perfeito para a longevidade da frescura dos alimentos. Quando guardados 
a uma temperatura pouco acima dos 0ºC e com o correcto nível de humidade, fruta, vegetais, peixe, carne 
e produtos frescos retêm as suas vitaminas, o delicado sabor e apetitoso aspecto durante mais tempo do 
que num refrigerador convencional. BioFresh-Plus, com o seu sistema de controlo separado, oferece uma 
maior flexibilidade para um acondicionamento à medida dos seus alimentos. 

Mais informações sobre BioFresh:
biofresh.liebherr.com
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SmartSteel reduz significativamente a visibili-
dade de dedadas nas portas. O acabamento 
de alta qualidade no inox faz as superfícies 
SmartSteel extremamente fáceis de limpar e 
muito mais resistentes a riscos.

Com o sistema VarioSpace pode ser utilizado 
todo o interior permitindo a congelação de 
grandes volumes.

O preparador automático de cubos de gelo 
com entrada de água através da ligação à 
canalização fornece-lhe sempre cubos de 
gelo da melhor qualidade. Pode ser desligado 
manualmente e mantém automaticamente as 
suas provisões de gelo sempre a postos.

Os dois circuitos de refrigeração do sistema 
DuoCooling, com regulação totalmente sepa-
rada, permitem regular a temperatura na zona 
de refrigeração e congelação com precisão. 
Além disso, o DuoCooling também impede a 
circulação de ar entre a parte de refrigeração 
e a parte de congelação, o que evita que os 
alimentos sequem na zona de refrigeração e 
haja contaminação de odores.

Frigoríficos-Congeladores: Combinados

Qualidade em todos os detalhes
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O ecrã a cores de alta-definição e de alto 
contraste de 7” está integrado na porta e 
oferece uma série de configurações possíveis 
graças a um intuitivo menu de navegação. 
Os equipamentos podem ser adaptados 
para os requisitos específicos de cada cliente 
através de programas pré-definidos conferindo 
assim o acondicionamento perfeito. 

A iluminação LED do BioFresh está posicio-
nada no separador horizontal. Os LEDs ener-
geticamente eficientes, duradouros e sem 
manutenção proporcionam uma iluminação 
perfeita para as gavetas abertas do BioFresh 
e asseguram que os alimentos são perfeita-
mente visíveis.

Os modelos BluPerformance têm o seu sistema de refrigeração compactamente integrado no rodapé do 
equipamento, minimizando o ruído e poupando espaço. A máxima performance vem de mãos dadas 
com o aumento considerável na capacidade útil e com o aumento da eficiência energética.
1. Cabo de alimentação   2. Distanciador à parede para manter o afastamento e permitir a ligação   3. Compressor VCC, velocidade variável   
4. Ventilador no rodapé com isolamento de ruído   5. Condensador   6. Drenagem da água de descongelação
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Frigoríficos-Congeladores: Combinados

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

CBNPes 5167
PremiumPlus

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 304 / 0,832 kWh ¹

Capacidade útil total: 411 l (Refrigerador: 299 l incluindo o compartimento BioFresh: 99 l / 

Compartimento congelador: 112 l)

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 202 / 75 / 63 ¹

Controlo

 · Ecrã LCD com cursor na porta, 

electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por 

quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação por colunas de LEDs em 

ambos os lados

 · Iluminação LED no BioFresh

 · BioFresh-Plus

 · 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas 

telescópicas, variável tanto para 

HydroSafe como para DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 4 gavetas, VarioSpace

 · IceMaker com ligação de 3/4" à rede 

de água

 · Produção de gelo em 24 h: 1,0 kg

 · Reservatório de cubos de gelo: 1,5 kg

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 

34 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

14 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 04, 06, 17, 18

CBNPes 5156
Premium

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 305 / 0,835 kWh ¹

Capacidade útil total: 421 l (Refrigerador: 306 l incluindo o compartimento BioFresh: 107 l / 

Compartimento congelador: 115 l)

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 202 / 75 / 63 ¹

Controlo

 · Ecrã LCD na porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por 

quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas 

telescópicas, variável tanto para 

HydroSafe como para DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

30 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

14 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06, 17, 18
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CBNP 5156
Premium

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 305 / 0,835 kWh ¹

Capacidade útil total: 421 l (Refrigerador: 306 l incluindo o compartimento BioFresh: 107 l / 

Compartimento congelador: 115 l)

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 202 / 75 / 63 ¹

Controlo

 · Ecrã LCD na porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por 

quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas 

telescópicas, variável tanto para 

HydroSafe como para DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

30 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

14 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine com mecanismo 

de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06

CBNesf 5133
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 305 / 0,835 kWh ¹

Capacidade útil total: 421 l (Refrigerador: 306 l incluindo o compartimento BioFresh: 107 l / 

Compartimento congelador: 115 l)

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 202 / 75 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs para o 

frigorífico e congelador

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas 

telescópicas, 1 das quais podem ser 

variáveis para HydroSafe ou DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

30 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

14 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06
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Frigoríficos-Congeladores: Combinados

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance).

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

CBNPes 3967
PremiumPlus

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 262 / 0,716 kWh ¹

Capacidade útil total: 321 l (Refrigerador: 238 l incluindo o compartimento BioFresh: 80 l / 

Compartimento congelador: 83 l)

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · Ecrã LCD com cursor na porta, 

electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por 

quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação por colunas de LEDs em 

ambos os lados

 · Iluminação LED no BioFresh

 · BioFresh-Plus

Compartimento congelador 4

 · 4 gavetas, VarioSpace

 · IceMaker com ligação de 3/4" à rede 

de água

 · Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg

 · Reservatório de cubos de gelo: 1,5 kg

 · Armazenamento em caso de avaria: 

25 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

16 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 04, 06, 07, 17, 18

CBNPbs 4858
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹

Capacidade útil total: 344 l (Refrigerador: 243 l incluindo o compartimento BioFresh: 97 l / 

Compartimento congelador: 101 l)

Nível de ruído: 37 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: BlackSteel com SmartSteel / BlackSteel com SmartSteel

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 7" - ecrã na porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação Led no tecto com função 

Dimmer

 · Iluminação LED no BioFresh

 · Iluminação LED na parede traseira

 · 2 gavetas BioFresh-Safe com 

SoftTelescopic, variável tanto para 

HydroSafe como para DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, conjunto 2 em pistas com 

rodízios, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

16 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21
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CBNPes 4858
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹

Capacidade útil total: 344 l (Refrigerador: 243 l incluindo o compartimento BioFresh: 97 l / 

Compartimento congelador: 101 l)

Nível de ruído: 37 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox com SmartSteel

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 7" - ecrã na porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação Led no tecto com função 

Dimmer

 · Iluminação LED no BioFresh

 · Iluminação LED na parede traseira

 · 2 gavetas BioFresh-Safe com 

SoftTelescopic, variável tanto para 

HydroSafe como para DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, conjunto 2 em pistas com 

rodízios, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

16 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

CBNP 4858 em Branco

CBNPgb 4855
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹

Capacidade útil total: 344 l (Refrigerador: 243 l incluindo o compartimento BioFresh: 97 l / 

Compartimento congelador: 101 l)

Nível de ruído: 37 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Vidro frontal preto / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201 / 60 / 68,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da 

porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação Led no tecto com função 

Dimmer

 · Iluminação LED no BioFresh

 · Iluminação LED na parede traseira

 · 2 gavetas BioFresh-Safe com 

SoftTelescopic, variável tanto para 

HydroSafe como para DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, conjunto 2 em pistas com 

rodízios, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

16 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · GlassEdition

 · Puxadores integrados com mecanismo 

de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

CBNPgw 4855 com Vidro frontal 

branco
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Frigoríficos-Congeladores: Combinados

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

CBN 4815
Comfort

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹

Capacidade útil total: 343 l (Refrigerador: 242 l incluindo o compartimento BioFresh: 94 l / 

Compartimento congelador: 101 l)

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas 

telescópicas, 1 das quais podem ser 

variáveis para HydroSafe ou DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

16 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores SlimLine com mecanismo 

de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

CBNef 4815 com Porta fronta de 

aço inóxidável

CBef 4815
Comfort

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 183 / 0,499 kWh ¹

Capacidade útil total: 357 l (Refrigerador: 242 l incluindo o compartimento BioFresh: 94 l / 

Compartimento congelador: 115 l)

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas 

telescópicas, 1 das quais podem ser 

variáveis para HydroSafe ou DrySafe

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

33 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

13 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

CB 4815 em Branco
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CNP 4858
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 140 / 0,381 kWh ¹

Capacidade útil total: 361 l (Refrigerador: 260 l / Compartimento congelador: 101 l)

Nível de ruído: 37 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 7" - ecrã na porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · VarioSafe

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação Led no tecto com função 

Dimmer

 · 1 gaveta BioCool com pistas de 

rodízios

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, conjunto 2 em pistas com 

rodízios, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

16 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores SlimLine com mecanismo 

de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

CNPes 4858 em SmartSteel

CNPes 4758
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 145 / 0,395 kWh ¹

Capacidade útil total: 349 l (Refrigerador: 220 l / Compartimento congelador: 129 l)

Nível de ruído: 37 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox com SmartSteel

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 7" - ecrã na porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · VarioSafe

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação Led no tecto com função 

Dimmer

 · 1 gaveta BioCool com pistas de 

rodízios

Compartimento congelador 4

 · 4 gavetas, conjunto 3 em pistas com 

rodízios, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

16 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

CNP 4758 em Branco
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Frigoríficos-Congeladores: Combinados

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance).

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

CNef 4815
Comfort

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 174 / 0,474 kWh ¹

Capacidade útil total: 361 l (Refrigerador: 260 l / Compartimento congelador: 101 l)

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 1 gaveta BioCool com pistas de 

rodízios

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

16 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

CN 4815 em Branco

CNPes 4358
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 133 / 0,363 kWh ¹

Capacidade útil total: 321 l (Refrigerador: 220 l / Compartimento congelador: 101 l)

Nível de ruído: 37 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox com SmartSteel

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 7" - ecrã na porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · VarioSafe

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação Led no tecto com função 

Dimmer

 · 1 gaveta BioCool com pistas de 

rodízios

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, conjunto 2 em pistas com 

rodízios, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

16 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

CNP 4358 em Branco
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CN 4315
Comfort

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 165 / 0,451 kWh ¹

Capacidade útil total: 321 l (Refrigerador: 220 l / Compartimento congelador: 101 l)

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 1 gaveta BioCool com pistas de 

rodízios

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

16 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores SlimLine com mecanismo 

de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

CNef 4315 com Porta frontal de 

aço inóxidável

CNPes 5156
Premium

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 289 / 0,791 kWh ¹

Capacidade útil total: 453 l (Refrigerador: 338 l / Compartimento congelador: 115 l)

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 202 / 75 / 63 ¹

Controlo

 · Ecrã LCD na porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático

 · SuperFrost automático, controlo por 

quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais com 

pistas de rodízios

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

30 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

14 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06, 17, 18
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Frigoríficos-Congeladores: Combinados

CNesf 5123
Comfort

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 371 / 1,016 kWh

Capacidade útil total: 448 l (Refrigerador: 336 l / Compartimento congelador: 112 l)

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 202 / 75 / 63

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs para o 

frigorífico e congelador

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais com 

pistas de rodízios

Compartimento congelador 4

 · 4 gavetas, VarioSpace

 · IceMaker com depósito de água

 · Produção de gelo em 24 h: 1,0 kg

 · Reservatório de cubos de gelo: 1,5 kg

 · Armazenamento em caso de avaria: 

30 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

14 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06

CN 5113
Comfort

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 371 / 1,016 kWh

Capacidade útil total: 453 l (Refrigerador: 338 l / Compartimento congelador: 115 l)

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 202 / 75 / 63

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs para o 

frigorífico e congelador

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais com 

pistas de rodízios

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

30 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

14 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine com mecanismo 

de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06

Cor / materiais opcionais

CNesf 5113 com Porta frontal de 

aço inóxidável
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1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

CNPesf 4613
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 265 / 0,726 kWh ¹

Capacidade útil total: 420 l (Refrigerador: 338 l / Compartimento congelador: 82 l)

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 186 / 75 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs para o 

frigorífico e congelador

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Compartimento congelador 4

 · 2 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

30 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

12 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06

CNbs 4015
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹

Capacidade útil total: 356 l (Refrigerador: 269 l / Compartimento congelador: 87 l)

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: BlackSteel com SmartSteel / BlackSteel com SmartSteel

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais com 

pistas de rodízios

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

18 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

11 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06, 07
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Frigoríficos-Congeladores: Combinados

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

CNef 4015
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹

Capacidade útil total: 356 l (Refrigerador: 269 l / Compartimento congelador: 87 l)

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais com 

pistas de rodízios

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

18 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

11 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06, 07

Cor / materiais opcionais

CN 4015 em Branco

CN 3915
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 263 / 0,718 kWh ¹

Capacidade útil total: 340 l (Refrigerador: 221 l / Compartimento congelador: 119 l)

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais com 

pistas de rodízios

Compartimento congelador 4

 · 4 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

18 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

11 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores SlimLine com mecanismo 

de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06, 07

Cor / materiais opcionais

CNef 3915 com Porta frontal de 

aço inóxidável
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CNef 3515
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 237 / 0,648 kWh ¹

Capacidade útil total: 308 l (Refrigerador: 221 l / Compartimento congelador: 87 l)

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais com 

pistas de rodízios

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

18 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

11 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06, 07

CN 3515
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 237 / 0,648 kWh ¹

Capacidade útil total: 308 l (Refrigerador: 221 l / Compartimento congelador: 87 l)

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais com 

pistas de rodízios

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

18 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

11 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores SlimLine com mecanismo 

de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06, 07
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Frigoríficos-Congeladores: Combinados

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

CN 3033
Comfort

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 269 / 0,736 kWh

Capacidade útil total: 272 l (Refrigerador: 194 l / Compartimento congelador: 78 l)

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 180 / 55 / 62,9

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs para o 

frigorífico e congelador

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

18 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

10 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores ergonómicos em barra

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06

Cor / materiais opcionais

CNsl 3033 em Cinzento

C 3825
Comfort

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹

Capacidade útil total: 312 l (Refrigerador: 224 l / Compartimento congelador: 88 l)

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

29 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

12 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores SlimLine com mecanismo 

de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06, 07

Cor / materiais opcionais

Cef 3825 com Porta frontal de 

aço inóxidável
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Cef 4025
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 241 / 0,659 kWh ¹

Capacidade útil total: 357 l (Refrigerador: 269 l / Compartimento congelador: 88 l)

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

28 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

12 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06, 07

Cor / materiais opcionais

C 4025 em Branco

C 3525
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 226 / 0,618 kWh ¹

Capacidade útil total: 309 l (Refrigerador: 221 l / Compartimento congelador: 88 l)

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico e congelador

 · SuperCool automático (por tempo)

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

28 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

12 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxadores SlimLine com mecanismo 

de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e 

atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06, 07

Cor / materiais opcionais

Cef 3525 com Porta frontal de 

aço inóxidável
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Frigoríficos de 2 portas
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Os modelos Comfort GlassLine possuem prateleiras em vidro de qualidade superior nas contraportas. A linha 
Comfort GlassLine caracteriza-se por prateleiras em vidro de segurança acetinado, barras metálicas e uma 
moldura em plástico com design atraente.

Os LEDs do MagicEye indicam a temperatura 
no interior do congelador. A função SuperFrost 
automática acelera a congelação dos alimen-
tos para conservar todas as suas vitaminas.

Frigoríficos de 2 portas

Qualidade em todos os detalhes

Para a conservação a longo prazo, os modelos 
NoFrost da Liebherr oferecem uma ampla 
capacidade com uma qualidade de frio 
profissional. Os alimentos são congelados 
pela recirculação do ar arrefecido, sendo a 
humidade do ar canalizada para o exterior. 
Com a tecnologia NoFrost da Liebherr nunca 
mais terá que descongelar.
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O congelador de 4 estrelas serve tanto para 
congelar os alimentos frescos como para os 
armazenar de forma segura durante longos 
períodos de tempo. Atingindo temperaturas 
de, pelo menos, -18°C, garante uma congela-
ção segura e não agressiva, que mantém as 
vitami nas e os minerais dos alimentos.

A função SmartFrost reduz consideravelmente 
a formação de gelo tanto no interior como 
sobre os produtos congelados, pelo que não 
requer uma descongelação tão frequente. As 
paredes interiores são particularmente lisas e, 
por conseguinte, de limpeza muito fácil.

Iluminação por LEDs para obter uma iluminação uniforme no interior da zona de refrigeração. O acabamento 
acetinado da cobertura da iluminação cria um ambiente muito agradável. As elegantes prateleiras GlassLine 
são muito resistentes e podem limpar-se facilmente. Os detalhes em aço inoxidável completam um desenho 
interior de grande qualidade.
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Frigoríficos de 2 portas

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

CTNes 4753
Premium

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 339 / 0,928 kWh

Capacidade útil total: 413 l (Refrigerador: 329 l / Compartimento congelador: 84 l)

Nível de ruído: 43 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 186 / 75 / 63

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs para o 

frigorífico e congelador

 · 2 circuitos de frio reguláveis 

individualmente 

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

11 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 17, 18

CTNesf 3663
Premium

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 223 / 0,610 kWh ¹

Capacidade útil total: 306 l (Refrigerador: 246 l / Compartimento congelador: 60 l)

Nível de ruído: 43 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 191,1 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs para o 

frigorífico e congelador

 · 2 circuitos de frio reguláveis 

individualmente

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED

 · 1 com gavetas para vegetais e espaço 

para frutas com pistas de rodízios

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

20 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

8 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06

Cor / materiais opcionais

CTN 3663 em Branco
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CTNesf 3223
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 213 / 0,582 kWh ¹

Capacidade útil total: 273 l (Refrigerador: 213 l / Compartimento congelador: 60 l)

Nível de ruído: 43 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 176,1 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs para o 

frigorífico e congelador

 · 2 circuitos de frio reguláveis 

individualmente 

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Iluminação LED

 · 1 com gavetas para vegetais e espaço 

para frutas

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

20 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

8 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06

CTN 3223
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 213 / 0,582 kWh ¹

Capacidade útil total: 273 l (Refrigerador: 213 l / Compartimento congelador: 60 l)

Nível de ruído: 43 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 176,1 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs para o 

frigorífico e congelador

 · 2 circuitos de frio reguláveis 

individualmente

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Iluminação LED

 · 1 com gavetas para vegetais e espaço 

para frutas

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

20 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

8 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine com mecanismo 

de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06
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Frigoríficos de 2 portas

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

CTPesf 3316
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 211 / 0,577 kWh ¹

Capacidade útil total: 307 l (Refrigerador: 232 l / Compartimento congelador: 75 l)

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 176,1 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico

 · 1 circuito de frio regulável 

individualmente

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Iluminação LED

 · 1 com gavetas para vegetais e espaço 

para frutas

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

6 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06

Cor / materiais opcionais

CTP 3316 em Branco

CTPesf 3016
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 198 / 0,541 kWh ¹

Capacidade útil total: 275 l (Refrigerador: 212 l / Compartimento congelador: 63 l)

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 161,1 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave 

electrónica

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico

 · 1 circuito de frio regulável 

individualmente

 · SuperFrost automático, controlo por 

tempo

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Iluminação LED

 · 1 com gavetas para vegetais e espaço 

para frutas

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

22 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

6 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06

Cor / materiais opcionais

CTP 3016 em Branco
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CTP 2921
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 201 / 0,549 kWh ¹

Capacidade útil total: 268 l (Refrigerador: 216 

l / Compartimento congelador: 52 l)

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 157,1 / 55 / 63 ¹

Controlo

 · Controlo mecânico no interior, selector de controlo

 · 1 circuito de frio regulável individualmente

Compartimento frigorífico

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, 

Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine

 · Iluminação LED

 · 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 4 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores integrados

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06

Cor / materiais opcionais

CTPsl 2921 em Cinzento

CTPsl 2521
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 187 / 0,510 kWh ¹

Capacidade útil total: 231 l (Refrigerador: 187 

l / Compartimento congelador: 44 l)

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Cinzento / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 140,1 / 55 / 63 ¹

Controlo

 · Controlo mecânico no interior, selector de controlo

 · 1 circuito de frio regulável individualmente

Compartimento frigorífico

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, 

Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine

 · Iluminação LED

 · 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 22 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 4 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores integrados

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06

Cor / materiais opcionais

CTP 2521 em Branco

CTP 2121
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹

Capacidade útil total: 195 l (Refrigerador: 151 

l / Compartimento congelador: 44 l)

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 124,1 / 55 / 63 ¹

Controlo

 · Controlo mecânico no interior, selector de controlo

 · 1 circuito de frio regulável individualmente

Compartimento frigorífico

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, 

Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine

 · Iluminação LED

 · 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 22 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 4 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxadores integrados

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02, 06
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Frigoríficos de livre instalação
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Os frigoríficos da Liebherr sobressaem pela sua impressionante tecnologia de 
frescura. A gama estende-se desde os modelos clássicos que se caracterizam 
por apenas um compartimento para vegetais, a modelos BioCool com um 
compartimento de humidade ajustável, aos aparelhos com BioFresh que oferecem 
a maior longevidade de frescura de todos. Qualquer que seja o que procura, 
certamente irá encontrar aquele que se adecua às suas necessidades e exigências 
dentro da extensa gama da Liebherr – seja um de livre instalação, Table-Top 
ou um mais compacto.

Os nossos frigoríficos: visão geral

Quando guardados a uma temperatura pouco acima dos 0ºC e com o correcto nível 
de humidade, fruta, vegetais, peixe, carne e produtos frescos retêm as suas vitaminas, 
o delicado sabor e apetitoso aspecto durante mais tempo do que num refrigerador 
convencional.

A gaveta BioCool-Box permite a regulação do nível de humidade no interior do frigorífico 
por forma a conservar os alimentos frescos durante mais tempo. 
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Frigoríficos

Frigoríficos Table-Top

a partir da página 74

a partir da página 76

página 70 a partir da página 71
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BioFresh garantem o ambiente perfeito para a longevidade da frescura dos alimentos. Quando guardados 
a uma temperatura pouco acima dos 0ºC e com o correcto nível de humidade, fruta, vegetais, peixe, carne 
e produtos frescos retêm as suas vitaminas, o delicado sabor e apetitoso aspecto durante mais tempo do 
que num refrigerador convencional.

Frigoríficos

A gaveta BioCool-Box permite a regulação do nível de humidade no interior do frigorífico por forma a con-
servar os alimentos frescos durante mais tempo. A gaveta BioCool-Box é fácil de utilizar e garante uma fácil 
visibilidade dos alimentos. O nível de humidade na gaveta BioCool-Box é regulada utilizando um selector. 

Qualidade em todos os detalhes
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O sistema de alta performance PowerCooling 
garante que os alimentos recém armazenados 
são rapidamente arrefecidos e que a temperatura 
no interior do frigorífico se mantém. O sistema 
FreshAir, filtro de ar de carvão activado, o qual 
se encontra integrado no ventilador, purifica o ar 
recirculado e rapidamente absorve odores. A fun-
cionalidade de aviso no painel de controlo indica 
quando o filtro deve ser substituído.

O sistema SoftSystem integrado na porta 
permite o seu fecho amortecido mesmo quando 
as prateleiras da porta se encontram cheias. 
Garante um fecho suave e evita que as garrafas 
ou alimentos caiam das prateleiras.

O ecrã de 2.4” monocromático de alta-defi-
nição e alto contrate, branco em fundo preto, 
está integrado por trás da porta e permite 
uma selecção intuitiva da temperatura.

Sem manutenção e energeticamente eficiente: 
os LEDs de longa duração fornecem uma 
perfeita iluminação do interior. Os LEDs emi-
tem muito pouco calor, o que garante que os 
alimentos estão sempre acondicionados nas 
melhores condições. O sofisticado design de 
iluminação integrado no equipamento permite 
a máxima de utilização do espaço interior. 
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Frigoríficos

A iluminação LED da parede do fundo do equipamento está integrada na parte posterior do separador. 
Os LEDs energeticamente eficientes, amigos do ambiente e sem manutenção iluminam perfeitamente a parte 
posterior do refrigerador, de baixo para cima, e proporcionam uma iluminação homogénea com um padrão 
de alta qualidade.

Qualidade em todos os detalhes
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A ranhura no interior da porta permite a fácil 
substituição da borracha, ou a sua retirada 
para limpeza. A borracha contém propriedades 
anti-bacterianas para prevenir a formação de 
germes pelo que facilita a higiene do equipa-
mento e a conservação em segurança dos 
alimentos.

As elegantes prateleiras GlassLine são muito 
resistentes e podem limpar-se facilmente. Os 
detalhes em aço inoxidável completam um 
desenho interior de grande qualidade.

Os modelos BluPerformance têm o seu sistema de refrigeração compactamente integrado no rodapé do 
equipamento, minimizando o ruído e poupando espaço. A máxima performance vem de mãos dadas 
com o aumento considerável na capacidade útil e com o aumento da eficiência energética.
1. Cabo de alimentação   2. Distanciador à parede para manter o afastamento e permitir a ligação   3. Compressor VCC, velocidade variável   
4. Ventilador no rodapé com isolamento de ruído   5. Condensador   6. Drenagem da água de descongelação
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Frigoríficos

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance).

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

SKBes 4213
PremiumPlus

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 168 / 0,459 kWh

Capacidade útil total: 350 l (Refrigerador: 350 l incluindo o compartimento BioFresh: 110 l)

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 60 / 63

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, 

electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico

 · SuperCool automático

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação por colunas de LEDs em 

ambos os lados

 · Iluminação LED no BioFresh

 · BioFresh Plus

 · 3 gavetas BioFresh-Safe em calhas 

telescópicas, 3 das quais podem ser 

variáveis para HydroSafe ou DrySafe

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine em Inox com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Dobradiça fixa, direita

Acessórios (da página 110)

 · 17, 18

KBP 4354
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹

Capacidade útil total: 338 l (Refrigerador: 314 l incluindo o compartimento BioFresh: 133 l /

Compartimento congelador: 24 l)

Nível de ruído: 37 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da 

porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico

 · SuperCool automático (por tempo)

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · VarioSafe

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação por colunas de LEDs em 

ambos os lados

 · Iluminação LED no BioFresh

 · Iluminação LED na parede traseira

 · 3 gavetas BioFresh-Safe com 

SoftTelescopic, 2 das quais podem ser 

variáveis para HydroSafe ou DrySafe

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 

12 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 

2 kg

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de 

abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 06, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

KBPes 4354 em SmartSteel
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KBes 4350
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹

Capacidade útil total: 367 l (Refrigerador: 367 l incluindo o compartimento BioFresh: 133 l)

Nível de ruído: 37 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox com SmartSteel

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da 

porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico

 · SuperCool automático (por tempo)

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · VarioSafe

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação Led no tecto com função 

Dimmer

 · Iluminação LED no BioFresh

 · Iluminação LED na parede traseira

 · 3 gavetas BioFresh-Safe com 

SoftTelescopic, 2 das quais podem ser 

variáveis para HydroSafe ou DrySafe

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

KB 4350 em Branco

SKB 4210
Premium

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 133 / 0,363 kWh ¹

Capacidade útil total: 358 l (Refrigerador: 358 l incluindo o compartimento BioFresh: 116 l)

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, 

electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico

 · SuperCool automático

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação LED no tecto

 · 3 gavetas BioFresh-Safe em calhas 

telescópicas, 2 das quais podem ser 

variáveis para HydroSafe ou DrySafe

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de 

abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Dobradiça fixa, direita

Acessórios (da página 110)

 · 02

Cor / materiais opcionais

SKBbs 4210 em BlackSteel

SKBes 4210 em Inox
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Frigoríficos

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

KB 4310
Comfort

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹

Capacidade útil total: 366 l (Refrigerador: 366 l incluindo o compartimento BioFresh: 133 l)

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por 

trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico

 · SuperCool automático (por tempo)

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Comfort GlassLine com 

suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 3 gavetas BioFresh-Safe em calhas 

telescópicas, 2 das quais podem ser 

variáveis para HydroSafe ou DrySafe

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de 

abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

KBef 4310 com Porta frontal de 

aço inóxidável

KBes 3750
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 87 / 0,236 kWh ¹

Capacidade útil total: 318 l (Refrigerador: 318 l incluindo o compartimento BioFresh: 133 l)

Nível de ruído: 37 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox com SmartSteel

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 165 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da 

porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura para o 

frigorífico

 · SuperCool automático (por tempo)

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: 

visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado 

através de carvão activado

 · Prateleira Premium GlassLine com 

suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 3 prateleiras GlassLine, das quais 

1 são divididas

 · VarioSafe

 · Prateleira para garrafas Variable

 · Iluminação Led no tecto com função 

Dimmer

 · Iluminação LED no BioFresh

 · Iluminação LED na parede traseira

 · 3 gavetas BioFresh-Safe com 

SoftTelescopic, 2 das quais podem ser 

variáveis para HydroSafe ou DrySafe

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine em Aluminio com 

mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação 

frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de 

transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com 

abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

KB 3750 em Branco
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As gavetas BioFresh garantem o clima perfeito 
para uma frescura extralonga dos alimentos. 
A uma temperatura pouco superior a 0 °C 
e com uma humidade do ar ideal, a fruta, os 
legumes, a carne e o peixe conservam todas 
as sua vitaminas e minerais, todo o seu aroma 
e um aspecto apetitoso durante um período 
até três vezes superior.

O FlexSystem, para os compartimentos BioFresh-
Safe e BioCool, permite armazenar os alimentos 
de maneira flexível e organizada, mantendo ao 
mesmo tempo uma visão clara. O desenho 
ergonómico permite uma separação ordenada dos 
produtos; por exemplo para fruta, legumes e bens 
de acordo com a data de validade. Todos os 
componentes do sistema de organização são 
robustos, fáceis de limpar e aptos para máquinas 
de lavar loiça.

B 2850
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 77 / 0,210 kWh ¹

Capacidade útil total: 157 l (Refrigerador: 157 l incluindo o compartimento BioFresh: 194 l)

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 125 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

 · Iluminação LED

 · 5 gavetas BioFresh-Safe com pista de rodizios, ajustável para HydroSafe e DrySafe 

dos quais 1 é HydroSafe e 1 DrySafe

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 20, 21
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Frigoríficos

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance).

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

Kef 4310
Comfort

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 78 / 0,212 kWh ¹

Capacidade útil total: 390 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperCool automático (por tempo)

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas BioCool em calhas telescópicas

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine em Aluminio com mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

K 4310 em Branco

K 3710
Comfort

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 75 / 0,204 kWh ¹

Capacidade útil total: 342 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 165 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã monocromático por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperCool automático (por tempo)

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED no tecto

 · 1 gaveta BioCool em calhas telescópicas

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com abertura limitada

Acessórios (da página 110)

 · 01, 02, 10, 19, 20, 21

Cor / materiais opcionais

Kef 3710 com Porta frontal de aço inóxidável
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SKes 4210
Premium

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 116 / 0,317 kWh ¹

Capacidade útil total: 384 l

Nível de ruído: 34 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperCool automático

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Premium GlassLine com suporte de garrafas, VarioBoxes, 

Bandeja para ovos

 · 7 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED

 · 2 gavetas para frutas e vegetais em calhas telescópicas

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine em Inox com mecanismo de abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Dobradiça fixa, direita

Acessórios (da página 110)

 · 02, 17, 18

Cor / materiais opcionais

SK 4210 em Branco

SKef 4260 com Porta frontal de aço inóxidável

SK 4260 em Branco

SK 4240
Comfort

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 148 / 0,404 kWh

Capacidade útil total: 383 l

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 60 / 63

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs

 · SuperCool automático

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 7 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas

 · Iluminação LED no tecto

 · 2 gavetas para frutas e vegetais em calhas telescópicas

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Dobradiça fixa, direita

Acessórios (da página 110)

 · 02

Cor / materiais opcionais

SKesf 4240 com Porta frontal de aço inóxidável
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Frigoríficos

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

K 3130
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 109 / 0,296 kWh ¹

Capacidade útil total: 297 l

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 144,7 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã gráfico de temperatura

 · SuperCool automático

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02

K 2630
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 104 / 0,283 kWh ¹

Capacidade útil total: 248 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 125 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã gráfico de temperatura

 · SuperCool automático

Compartimento frigorífico

 · PowerCooling

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02
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K 2814
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 178 / 0,485 kWh ¹

Capacidade útil total: 250 l (Refrigerador: 229 l / Compartimento congelador: 21 l)

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 140,2 / 55 / 63 ¹

Controlo

 · Controlo mecânico no interior, selector de controlo

 · Função CoolPlus

Compartimento frigorífico

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 15 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 2 kg

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02

K 2330
Comfort

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 126 / 0,344 kWh

Capacidade útil total: 213 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 117,5 / 55 / 63

Controlo

 · Controlo mecânico no interior, selector de controlo

Compartimento frigorífico

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja para ovos

 · 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas

 · Prateleira para garrafas

 · Iluminação LED

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 02
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Frigoríficos Table-Top

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. 

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

TP 1724
Comfort

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 98 / 0,266 kWh ¹

Capacidade útil total: 143 l (Refrigerador: 125 

l / Compartimento congelador: 18 l)

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Controlo

 · Controlo mecânico no interior, selector de controlo

 · Função CoolPlus

Compartimento frigorífico

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, 

Bandeja para ovos

 · 2 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas

 · Iluminação interior

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Compartimento congelador 4

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Armazenamento em caso de avaria: 10 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 2 kg

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Instalação compatível Sob-bancada graças à 

ventilação frontal (ventilação de exaustão por grelha 

sob-bancada)

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

Cor / materiais opcionais

TP 1720 em Branco

TPesf 1710
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 93 / 0,254 kWh ¹

Capacidade útil total: 145 l

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Inox / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 85 / 60,1 / 61 ¹

Controlo

 · Controlo mecânico no interior, selector de controlo

Compartimento frigorífico

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, 

Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas

 · Iluminação interior

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine em Inox

 · Instalação compatível Sob-bancada graças à 

ventilação frontal (ventilação de exaustão por grelha 

sob-bancada)

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

Acessórios (da página 110)

 · 17, 18

Cor / materiais opcionais

TPesf 1714 com Porta frontal de aço inóxidável

TP 1434
Comfort

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 93 / 0,253 kWh ¹

Capacidade útil total: 122 l (Refrigerador: 107 

l / Compartimento congelador: 15 l)

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Controlo

 · Controlo mecânico no interior, selector de controlo

 · Função CoolPlus

Compartimento frigorífico

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, 

Bandeja para ovos

 · 2 prateleiras GlassLine

 · Iluminação interior

 · 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

Compartimento congelador 4

 · Armazenamento em caso de avaria: 10 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 2 kg

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Instalação compatível Sob-bancada graças à 

ventilação frontal (ventilação de exaustão por grelha 

sob-bancada)

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível
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TP 1414
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 139 / 0,380 kWh ¹

Capacidade útil total: 122 l (Refrigerador: 107 

l / Compartimento congelador: 15 l)

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Controlo

 · Controlo mecânico no interior, selector de controlo

 · Função CoolPlus

Compartimento frigorífico

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, 

Bandeja para ovos

 · 2 prateleiras GlassLine

 · Iluminação interior

 · 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

Compartimento congelador 4

 · Armazenamento em caso de avaria: 10 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 2 kg

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Instalação compatível Sob-bancada graças à 

ventilação frontal (ventilação de exaustão por grelha 

sob-bancada)

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

TP 1410
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 92 / 0,252 kWh ¹

Capacidade útil total: 136 l

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Controlo

 · Controlo mecânico no interior, selector de controlo

Compartimento frigorífico

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, 

Bandeja para ovos

 · 4 prateleiras GlassLine

 · Iluminação interior

 · 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Instalação compatível Sob-bancada graças à 

ventilação frontal (ventilação de exaustão por grelha 

sob-bancada)

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

TX 1021
Comfort

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 113 / 0,309 kWh

Capacidade útil total: 86 l (Refrigerador: 86 l do qual 

congelador 0-estrelas: 6 l)

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 63 / 55,4 / 62,4

Controlo

 · Controlo mecânico no interior, selector de controlo

Compartimento frigorífico

 · Prateleira Comfort GlassLine com suporte de garrafas, 

Bandeja para ovos

 · 1 prateleiras GlassLine

 · Iluminação interior

 · 2 gavetas para frutas e vegetais

 · Compartimento 0-estrelas (0ºC a -6ºC)

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível
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Congeladores
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Escolhendo um dos NoFrost, SmartFrost ou StopFrost, os congeladores da Liebherr 
oferecem o máximo de vantagens. Com congeladores verticais, Table-Top ou 
horizontais, a Liebherr tem o equipamento ideal para si, quaisquer que sejam 
as suas necessidades. Basta escolher o tamanho e os acessórios que pretende. 

Os nossos congeladores: visão geral

Com o StopFrost, a formação de gelo na arca e sobre os produtos congelados é bastante 
inferior a uma arca convencional, pois a humidade do ar é evacuada para o exterior. 
Deste modo, a descongelação só será necessária a intervalos de tempo mais longos.

Para a conservação a longo prazo, os modelos NoFrost da Liebherr oferecem uma ampla 
capacidade com uma qualidade de frio profissional. Os alimentos são congelados pela 
recirculação do ar arrefecido, sendo a humidade do ar canalizada para o exterior. Com 
a tecnologia NoFrost da Liebherr nunca mais terá que descongelar.

A função SmartFrost reduz consideravelmente a formação de gelo tanto no interior como 
sobre os produtos congelados, pelo que não requer uma descongelação tão frequente. 
As paredes interiores são particularmente lisas e, por conseguinte, de limpeza muito fácil.
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a partir da página 82 a partir da página 86

a partir da página 88página 87

a partir da página 90

Congeladores verticais

Congeladores verticais ”Table-Top”

Arcas congeladoras
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Congeladores

Sem manutenção e energeticamente eficiente: 
os LEDs de longa duração fornecem uma 
perfeita iluminação do interior. Os LEDs 
emitem muito pouco calor, o que garante que 
os alimentos estão sempre acondicionados 
nas melhores condições. 

A função SmartFrost reduz consideravelmente 
a formação de gelo tanto no interior como 
sobre os produtos congelados, pelo que não 
requer uma descongelação tão frequente. As 
paredes interiores são particularmente lisas e, 
por conseguinte, de limpeza muito fácil.

Qualidade em todos os detalhes

O ecrã de 2.4” monocromático de alta-defi-
nição e alto contrate, branco em fundo preto, 
está integrado por trás da porta e permite 
uma selecção intuitiva da temperatura.

Para a conservação a longo prazo, os modelos 
NoFrost da Liebherr oferecem uma ampla 
capacidade com uma qualidade de frio 
profissional. Os alimentos são congelados 
pela recirculação do ar arrefecido, sendo a 
humidade do ar canalizada para o exterior.
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Para que o acesso aos alimentos seja com o mínimo esforço, mesmo quando as gavetas estejam cheias, 
todos os congeladores BluPerformance têm as gavetas sobre calhas telescópicas. Para a fácil introdução ou 
remoção de alimentos a gaveta superior inclina-se quando se abre – uma funcionalidade bastante útil nos 
equipamentos mais altos. A posição e tamanho da gaveta inferior torna-a ideal para guardar gelados, ervas 
ou outras pequenas embalagens. 

O Sinalizador de Estado está discretamente integrado na porta do equipamento, permitindo uma rápida in-
dicação do estado do equipamento, mesmo com a porta fechada. Uma luz azul indica que o equipamento 
está a funcionar correctamente. No caso de uma anomalia pisca uma luz vermelha e é emitido um sinal sonoro. 
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Congeladores verticais

GNP 4166
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 195 / 0,534 kWh ¹

Capacidade útil total: 345 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 194,7 / 69,7 / 75 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · 8 gavetas, conjunto 6 em calhas telescópicas, VarioSpace

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 34 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 26 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 05, 06

Cor / materiais opcionais

GN 4113 em Branco

GNP 4355
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 168 / 0,460 kWh ¹

Capacidade útil total: 270 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

Controlo

 · TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador 4

 · 8 gavetas, conjunto 7 em pistas com rodízios, VarioSpace

 · Bandeja de cubos de gelo

 · Iluminação LED

 · Indicador de estato

 · Armazenamento em caso de avaria: 20 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 18 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, à frente e atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com abertura limitada

Acessórios especiais (da página 110)

 · 05, 06, 07, 21

Cor / materiais opcionais

GNPes 4355 em SmartSteel

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance).

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.
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SGNes 3010
Premium

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 245 / 0,670 kWh ¹

Capacidade útil total: 257 l

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · 8 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 20 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine em Inox com mecanismo de 

abertura integrado

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Dobradiça fixa, esquerda

Acessórios especiais (da página 110)

 · 05, 06, 07, 17, 18

Cor / materiais opcionais

SGN 3010 em Branco

SGNes 3011
Premium

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 309 / 0,844 kWh

Capacidade útil total: 252 l

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox com SmartSteel / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 60 / 63

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · 9 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água

 · Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg

 · Reservatório de cubos de gelo: 1,5 kg

 · Iluminação LED

 · Armazenamento em caso de avaria: 24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 18 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Dobradiça fixa, esquerda

Acessórios especiais (da página 110)

 · 05, 06, 07, 17, 18

Cor / materiais opcionais

SGNbs 3011 em BlackSteel

SGN 3063
Comfort

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 312 / 0,854 kWh

Capacidade útil total: 257 l

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 185,2 / 60 / 63

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave electrónica

 · Ecrã de temperatura por LEDs

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · 8 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · Armazenamento em caso de avaria: 24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 20 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Dobradiça fixa, esquerda

Acessórios especiais (da página 110)

 · 05, 06, 07

Cor / materiais opcionais

SGNesf 3063 com Porta frontal de aço inóxidável

SGNef 3036 com Porta frontal de aço inóxidável

SGN 3036 em Branco
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Congeladores verticais

GNP 3013
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 245 / 0,670 kWh ¹

Capacidade útil total: 257 l

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 184,1 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã gráfico de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · 8 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · Armazenamento em caso de avaria: 24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 20 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 05, 06, 07

GNP 2713
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 225 / 0,616 kWh ¹

Capacidade útil total: 221 l

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 164,4 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã gráfico de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · 7 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · Armazenamento em caso de avaria: 24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 18 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 05, 06, 07

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm.

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.
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GNP 2313
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 206 / 0,563 kWh ¹

Capacidade útil total: 185 l

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 144,7 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã gráfico de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · 6 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · Armazenamento em caso de avaria: 24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 16 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 05, 06, 07

GNP 1913
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 186 / 0,508 kWh ¹

Capacidade útil total: 149 l

Nível de ruído: 42 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 125 / 60 / 63 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã gráfico de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · 5 gavetas, VarioSpace

 · Tabuleiro para ervas e bagas

 · Armazenamento em caso de avaria: 24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 15 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 05, 06, 07
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Congeladores verticais

GP 2733
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 206 / 0,562 kWh ¹

Capacidade útil total: 224 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 164,4 / 60 / 63,2 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã gráfico de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

Compartimento congelador 4

 · 7 gavetas, VarioSpace

 · Armazenamento em caso de avaria: 28 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 22 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07

GP 2433
Comfort

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 191 / 0,522 kWh ¹

Capacidade útil total: 190 l

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 144,7 / 60 / 63,2 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã gráfico de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

Compartimento congelador 4

 · 6 gavetas, VarioSpace

 · Armazenamento em caso de avaria: 26 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 22 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador SlimLine com mecanismo de abertura

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Puxadores de transporte, atrás

 · Pés ajustáveis à frente, rodízios de transporte atrás

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm.

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.
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Congeladores verticais ”Table-Top”

As gavetas e prateleiras em vidro do tipo 
SafetyGlass são facilmente removíveis. 
Com o sistema VarioSpace pode ser utilizado 
todo o interior permitindo a congelação de 
grandes volumes. 

Nas arcas congeladoras da série Premium o 
comando MagicEye garante a regulação 
precisa e a monitorização da temperatura 
selecionada através do display digital. Com 
o sistema automático SuperFrost os alimentos 
são congelados rapidamente sem perderem 
o seu valor nutritivo.

GNP 1066
Premium

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 150 / 0,409 kWh ¹

Capacidade útil total: 91 l

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Armazenamento em caso de avaria: 22 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 14 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07
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Congeladores verticais ”Table-Top”

GP 1486
Premium

Classe de eficiência energética: K ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 100 / 0,273 kWh ¹

Capacidade útil total: 103 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

Compartimento congelador 4

 · 4 gavetas, VarioSpace

 · Armazenamento em caso de avaria: 23 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 11 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06

GPesf 1476
Premium

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹

Capacidade útil total: 103 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Inox / Cinzento

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 85,1 / 60,2 / 61 ¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

Compartimento congelador 4

 · 4 gavetas, VarioSpace

 · Armazenamento em caso de avaria: 24 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 11 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine em Inox

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 17, 18

1  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm.

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.
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GP 1376
Premium

Classe de eficiência energética: n ¹

Consumo de energia ano / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹

Capacidade útil total: 103 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 85,1 / 55,3 / 62,4 

¹

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

Compartimento congelador 4

 · 4 gavetas, VarioSpace

 · Armazenamento em caso de avaria: 23 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 11 kg

 · 2 acumuladores de frio

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06

G 1223
Comfort

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 190 / 0,518 kWh

Capacidade útil total: 98 l

Nível de ruído: 43 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 85,1 / 55,3 / 62,4

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã gráfico de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual

Compartimento congelador 4

 · 3 gavetas, VarioSpace

 · Armazenamento em caso de avaria: 26 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 11 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Instalação versátil graças à ventilação frontal

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06

Cor / materiais opcionais

GP 1213 em Branco

GX 823
Comfort

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 172 / 0,470 kWh

Capacidade útil total: 68 l

Nível de ruído: 43 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 63,1 / 55,3 / 62,4

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã gráfico de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual

Compartimento congelador 4

 · 2 gavetas, VarioSpace

 · Armazenamento em caso de avaria: 18 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 8 kg

 · Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador SlimLine ergonómico

 · Pés ajustáveis à frente

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06
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Arcas congeladoras

O evaporador e condensador para permuta 
de calor está integrado nas paredes. É graças 
a isso que o aparelho trabalha praticamente 
sem vibrações e sem ruído. Não há formação 
de condensação nas paredes exteriores e o 
interior é liso e fácil de limpar.

As arcas horizontais da gama Premium estão dotadas do mecanismo de fecho SoftSystem, uma prestação 
ideal para o uso diário. O sistema integrado na dobradiça da tampa atenúa o fecho da mesma, mesmo 
quando o fecho é mais brusco.

Arcas inovadoras num novo conceito de pou-
pança energética. Na classe de eficiência 
energética A+++ os equipamentos consomem 
menos 48% do que o limite máximo permitido 
na classe A+.

Qualidade em todos os detalhes
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Com o StopFrost, a formação de gelo na arca e sobre os produtos congelados é bastante inferior a uma 
arca convencional, pois a humidade do ar é evacuada para o exterior. Deste modo, a descongelação só 
será necessária a intervalos de tempo mais longos.

A nova pega ergonómica nas arcas horizontais 
Premium permite uma perfeita visualização 
e controlo das funções. O display digital 
MagicEye mostra a temperatura real no interior 
da arca. A função SuperFrost reduz a tempe-
ratura na arca por forma a congelar rapida-
mente os alimentos.

A iluminação integrada na tampa da 
arca garante uma luminosidade ideal, 
permitindo uma visão mais clara dos produtos 
congelados.
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Arcas congeladoras

GTP 4656
Premium

Classe de eficiência energética: K

Consumo de energia ano / 24 h: 175 / 0,478 kWh

Capacidade útil total: 419 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 91,7 / 164,4 / 80,7

Controlo

 · MagicEye no puxador, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · Baixa vibração, baixo ruído, fácil de limpar condensador embutido no isolamento

 · Iluminação interior

 · Armazenamento em caso de avaria: 90 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 38 kg

 · 1 acumulador de frio

 · Esgoto da descongelação

 · Parede divisória do congelador removível - pode ser usada como uma bandeja de 

aparar água da descongelação

 · 6 cestos suspensos de série10 retrofit

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador ergonómico na arca horizontal

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07, 08

GT 6122
Comfort

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 412 / 1,128 kWh

Capacidade útil total: 572 l

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 91,7 / 164,4 / 80,7

Controlo

 · Controlo electrónico no puxador, chave electrónica

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual

Compartimento congelador 4

 · Baixa vibração, baixo ruído, fácil de limpar condensador embutido no isolamento

 · Iluminação interior

 · Armazenamento em caso de avaria: 76 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 33 kg

 · Esgoto da descongelação

 · Parede divisória do congelador removível - pode ser usada como uma bandeja de 

aparar água da descongelação

 · 3 cestos suspensos de série13 retrofit

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador ergonómico na arca horizontal

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07, 08, 09
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GTP 3656
Premium

Classe de eficiência energética: K

Consumo de energia ano / 24 h: 152 / 0,414 kWh

Capacidade útil total: 331 l

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 91,7 / 136,9 / 80,7

Controlo

 · MagicEye no puxador, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · Baixa vibração, baixo ruído, fácil de limpar condensador embutido no isolamento

 · Iluminação interior

 · Armazenamento em caso de avaria: 77 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 35 kg

 · 1 acumulador de frio

 · Esgoto da descongelação

 · Parede divisória do congelador removível - pode ser usada como uma bandeja de 

aparar água da descongelação

 · 5 cestos suspensos de série8 retrofit

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador ergonómico na arca horizontal

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07, 08

GT 4932
Comfort

Classe de eficiência energética: n

Consumo de energia ano / 24 h: 275 / 0,751 kWh

Capacidade útil total: 449 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 91,7 / 136,9 / 80,7

Controlo

 · Controlo electrónico no puxador, chave electrónica

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual

Compartimento congelador 4

 · Baixa vibração, baixo ruído, fácil de limpar condensador embutido no isolamento

 · Iluminação interior

 · Armazenamento em caso de avaria: 74 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 31 kg

 · Esgoto da descongelação

 · Parede divisória do congelador removível - pode ser usada como uma bandeja de 

aparar água da descongelação

 · 2 cestos suspensos de série11 retrofit

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador ergonómico na arca horizontal

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07, 08, 09
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Arcas congeladoras

GTP 3156
Premium

Classe de eficiência energética: K

Consumo de energia ano / 24 h: 137 / 0,373 kWh

Capacidade útil total: 276 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 91,7 / 128,5 / 75,8

Controlo

 · MagicEye no puxador, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · Baixa vibração, baixo ruído, fácil de limpar 

condensador embutido no isolamento

 · Iluminação interior

 · Armazenamento em caso de avaria: 70 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 31 kg

 · 1 acumulador de frio

 · Esgoto da descongelação

 · Parede divisória do congelador removível - pode ser 

usada como uma bandeja de aparar água da 

descongelação

 · 3 cestos suspensos de série7 retrofit

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador ergonómico na arca horizontal

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07, 08

Cor / materiais opcionais

GT 4232 em Branco

GTP 2356
Premium

Classe de eficiência energética: K

Consumo de energia ano / 24 h: 117 / 0,318 kWh

Capacidade útil total: 200 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 91,7 / 112,9 / 75,8

Controlo

 · MagicEye no puxador, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · SuperFrost automático, controlo por quantidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Compartimento congelador 4

 · Baixa vibração, baixo ruído, fácil de limpar 

condensador embutido no isolamento

 · Iluminação interior

 · Armazenamento em caso de avaria: 110 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 23 kg

 · Esgoto da descongelação

 · Parede divisória do congelador removível - pode ser 

usada como uma bandeja de aparar água da 

descongelação

 · 3 cestos suspensos de série7 retrofit

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador ergonómico na arca horizontal

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07, 08

GT 3632
Comfort

Classe de eficiência energética: n

Consumo de energia ano / 24 h: 225 / 0,614 kWh

Capacidade útil total: 324 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 91,7 / 112,9 / 75,8

Controlo

 · Controlo electrónico no puxador, chave electrónica

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual

Compartimento congelador 4

 · Baixa vibração, baixo ruído, fácil de limpar 

condensador embutido no isolamento

 · Iluminação interior

 · Armazenamento em caso de avaria: 70 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 28 kg

 · Esgoto da descongelação

 · Parede divisória do congelador removível - pode ser 

usada como uma bandeja de aparar água da 

descongelação

 · 2 cestos suspensos de série8 retrofit

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador ergonómico na arca horizontal

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07, 08, 09
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GT 3032
Comfort

Classe de eficiência energética: n

Consumo de energia ano / 24 h: 209 / 0,570 kWh

Capacidade útil total: 284 l

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 91,7 / 99,5 / 75,8

Controlo

 · Controlo electrónico no puxador, chave electrónica

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual

Compartimento congelador 4

 · Baixa vibração, baixo ruído, fácil de limpar 

condensador embutido no isolamento

 · Iluminação interior

 · Armazenamento em caso de avaria: 65 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 27 kg

 · Esgoto da descongelação

 · Parede divisória do congelador removível - pode ser 

usada como uma bandeja de aparar água da 

descongelação

 · 2 cestos suspensos de série5 retrofit

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador ergonómico na arca horizontal

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07, 08, 09

GT 2632
Comfort

Classe de eficiência energética: n

Consumo de energia ano / 24 h: 190 / 0,518 kWh

Capacidade útil total: 237 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 91,7 / 86,9 / 75,8

Controlo

 · Controlo electrónico no puxador, chave electrónica

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual

Compartimento congelador 4

 · Baixa vibração, baixo ruído, fácil de limpar 

condensador embutido no isolamento

 · Iluminação interior

 · Armazenamento em caso de avaria: 60 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 24 kg

 · Esgoto da descongelação

 · Parede divisória do congelador removível - pode ser 

usada como uma bandeja de aparar água da 

descongelação

 · 2 cestos suspensos de série5 retrofit

Vantagens das funcionalidades

 · SwingDesign

 · Puxador ergonómico na arca horizontal

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07, 08, 09

GT 1432
Comfort

Classe de eficiência energética: n

Consumo de energia ano / 24 h: 149 / 0,408 kWh

Capacidade útil total: 137 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Branco / Branco

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 91,7 / 56,5 / 75,8

Controlo

 · Controlo electrónico no puxador, chave electrónica

 · SuperFrost automático, controlo por tempo

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual

Compartimento congelador 4

 · Baixa vibração, baixo ruído, fácil de limpar 

condensador embutido no isolamento

 · Armazenamento em caso de avaria: 45 h

 · Capacidade de congelação em 24 h: 13 kg

 · 1 cesto suspenso de série3 retrofit

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador ergonómico na arca horizontal

Acessórios especiais (da página 110)

 · 06, 07, 08, 09

Cor / materiais opcionais

GT 2132 em Branco
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Mais informação sobre 
Garrafeiras:
wine.liebherr.com
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Garrafeiras
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As nossas garrafeiras: visão geral

Vinhos – armários série Vinidor
Os armários climatizados da série Vinidor combinam na perfeição 
as vantagens das caves de conservação e envelhecimento para 
vinhos com as dos armários de acondicionamento para vinhos. Esta 
série possui, consoante as suas dimensões, dois ou três compartimentos 
com regulação independente da temperatura para o número exacto 
de graus pretendidos. Os armários com dois ou três compartimentos 
podem regular-se com precisão para a tempera tura desejada numa 
gama entre os +5°C e +20°C.

Armários para acondicionamento de vinhos
Os armários de acondicionamento para vinhos foram concebidos 
fundamentalmente para armazenar diferen tes tipos de vinho à tem-
peratura ideal de degustação para cada um. Estes armários permitem 
regular duas temperaturas no seu interior. Na zona superior pode-se 
conservar, por exemplo, vinhos tintos a uma temperatura de +18°C; 
em baixo pode-se regular para +5°C e acondicionar vinho branco 
ou champanhe.

Caves de conservação e envelhecimento de vinho
Os armários de conservação e envelhecimento para vinhos constituem 
a solução ideal para a conservação a longo prazo de um grande 
número de garrafas de vinho. Mas estes aparelhos também são 
particularmente indicados para arma zenar grandes quantidades à 
temperatura ideal de degustação. Nos armários de conservação e 
envelhecimento para vinhos, a temperatura seleccionada mantém-se 
uniforme e constante em todo o seu interior.

+5°C

+18°C

+5°C e +20°C

+5°C e +20°C

+5°C e +20°C

+5°C e +20°C
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GrandCru – a partir da página 104Vinidor – a partir da página 102

Vinothek – a partir da página 106 Design e Lifestyle – a partir da página 108

Os amantes de vinho têm as mais exigentes especificações quando toca a 
guardar os seus vinhos favoritos. Muitos gostam de poder desfrutar os seus vinhos 
em momentos especiais; outros preferem fazer uma coleção de vinhos ao longo 
do tempo; e outros pretendem o melhor dos dois mundos. A Liebherr oferece 
armários de armazenamento de vinhos premium, os quais garantem temperaturas 
de armazenamento de vinho perfeitas, quaisquer que sejam suas necessidades.
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Garrafeiras

A disposição clara das teclas de funções permite um manuseamento cómodo e agradável. O sistema 
electrónico mais moderno aliado a uma tecnologia perfeita de acondicionamento e conservação 
garantem uma regulação precisa das temperaturas nos vários compartimentos de vinhos.

A porta de vidro escuro filtra os raios ultra-
violeta para assegurar que não danifiquem o 
vinho durante o seu processo de maturação, 
enquanto oferece uma visão clara do interior. 
O puxador com mecanismo de abertura 
integrado garante uma abertura fácil.

A iluminação por LEDs pode ser regulada 
gradualmente, permitindo assim uma luz uni-
forme e agradável em todo o interior. Todos 
os aparelhos Vinidor estão equipados com 
este sistema inovador de iluminação por LEDs.

Qualidade em todos os detalhes
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A estante de apresentação que está dispo-
nível como acessório, destaca os vidros 
nobres e serve para conservar as garrafas 
abertas. Nesta prateleira fléxivel pode ser 
colocado até 6 garrafas de vinho, e também 
usar a parte traseira ou lateral para colocar 
garrafas horizontalmente.

O sistema de fecho automático SoftSystem é 
um sis tema que proporciona maior segurança e 
conforto. Este sistema integrado na porta atenua 
o fecho da mesma. Até quando a porta está to-
talmente cheia, este sistema garante um fecho 
extremamente suave da porta do aparelho. A 
porta fecha-se automaticamente quando atinge 
um ângulo de abertura de aprox. 45º.

O novo sistema de inscrição por clipe permite uma disposição clara, rápida e ordenada da sua reserva 
de vinhos. Os cartões de inscrição podem ser introduzidos nos clipes encaixáveis no perfil na posição desejada. 
Desta forma, basta uma simples vista de olhos para identificar os vinhos armazenados. Um siste ma informativo 
que é de grande ajuda para armazenar e acondicionar correctamente.
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Armários série Vinidor

WTes 5872
Vinidor

Classe de eficiência energética: A ²

Consumo de energia ano / 24 h: 180 / 0,493 kWh ²

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 178 ¹

Bruto / capacidade útil: 578 / 496 l

Nível de ruído: 37 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Porta em vidro com moldura inox / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 192 / 70 / 74,2 ²

Controlo

 · Ecrã LCD por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 3 zonas de temperaturas, as quais podem ser 

reguladas entre +5°C to +20°C

 · 3 circuitos de arrefecimento reguláveis

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido 

através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por 

Dimmer

 · Acessórios em madeira de faia

 · 13 prateleiras, as quais 10 sobre calhas telecópicas, 

a qual 1 é uma prateleira expositora

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador de Aluminio com mecanismo de abertura 

integrado

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Dobradiça da porta oculta com abertura limitada

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 10, 12, 14, 17, 18

WTes 5972
Vinidor

Classe de eficiência energética: A ²

Consumo de energia ano / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 211 ¹

Bruto / capacidade útil: 593 / 516 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Porta em vidro com moldura inox / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 192 / 70 / 74,2 ²

Controlo

 · Ecrã LCD por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser 

reguladas entre +5°C to +20°C

 · 2 circuitos de arrefecimento reguláveis

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido 

através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por 

Dimmer

 · Acessórios em madeira de faia

 · 10 prateleiras, as quais 8 sobre calhas telecópicas, 

a qual 1 é uma prateleira expositora

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador de Aluminio com mecanismo de abertura 

integrado

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 10, 12, 14, 17, 18

WTpes 5972
Vinidor

Classe de eficiência energética: A ²

Consumo de energia ano / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 155 ¹

Bruto / capacidade útil: 593 / 516 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Porta em vidro com moldura inox / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 192 / 70 / 74,2 ²

Controlo

 · Ecrã LCD por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser 

reguladas entre +5°C to +20°C

 · 2 circuitos de arrefecimento reguláveis

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido 

através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por 

Dimmer

 · Acessórios em madeira de faia

 · 6 prateleiras, as quais 5 sobre calhas telecópicas, 

dos quais 2 são cestos extraíveis

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine em Inox

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 10, 14, 17, 18

1  Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm)
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Prateleiras extensívei de madeira 
Estas prateleiras extensíveis de madeira permi-
tem-lhe apresentar as elegantes garrafas dos 
seus vinhos seleccionados numa disposição 
ainda mais clara e aceder às mesmas com 
toda a comodidade.

Para que a rolha não fique ressequida e se 
mantenha flexível, os vinhos têm de ser armaze-
nados num local com uma humidade do ar entre 
50% e 80%. A entrada de ar ambiente através 
dos filtros de carvão activo – de fácil mon-
tagem – garante uma óptima qualidade do ar, 
uma vez que odores exteriores têm uma impor-
tância decisiva para o processo de maturação 
e conservação a longo prazo dos vinhos.

WTes 1672
Vinidor

Classe de eficiência energética: A

Consumo de energia ano / 24 h: 137 / 0,375 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 34 ¹

Bruto / capacidade útil: 123 / 95 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Porta em vidro com moldura inox / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 82,2 / 60 / 57,5

Controlo

 · Ecrã LCD por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C

 · 2 circuitos de arrefecimento reguláveis

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por Dimmer

 · Acessórios em madeira de faia

 · 5 prateleiras, as quais 3 sobre calhas telecópicas

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine em Inox

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 10, 14, 17, 18

2  Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm.

Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.
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Caves de conservação e envelhecimento de vinho

WKt 6451
GrandCru

Classe de eficiência energética: n

Consumo de energia ano / 24 h: 118 / 0,323 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 312 ¹

Bruto / capacidade útil: 666 / 625 l

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Porta completa, Terra / Terra

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 193 / 74,7 / 75,9

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre 

+5°C to +20°C

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido 

através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação interior por LED

 · Acessórios em madeira de faia

 · 7 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · SwingLine

 · Puxador de Aluminio com mecanismo de abertura 

integrado

 · Porta de abertura reversível

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 10, 13, 14

WKt 5552
GrandCru

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 140 / 0,382 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 253 ¹

Bruto / capacidade útil: 573 / 525 l

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Porta em vidro, moldura Terra / Terra

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 192 / 70 / 74,2

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre 

+5°C to +20°C

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido 

através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação LED permanentemente ligada

 · Acessórios em madeira de faia

 · 7 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador de Aluminio com mecanismo de abertura 

integrado

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 10, 12, 13, 14

WKt 5551
GrandCru

Classe de eficiência energética: n

Consumo de energia ano / 24 h: 111 / 0,302 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 253 ¹

Bruto / capacidade útil: 547 / 499 l

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Porta completa, Terra / Terra

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 192 / 70 / 74,2

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre 

+5°C to +20°C

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido 

através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação interior por LED

 · Acessórios em madeira de faia

 · 7 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador de Aluminio com mecanismo de abertura 

integrado

 · Porta de abertura reversível

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 10, 12, 13, 14

1  Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm)
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WKes 4552
GrandCru

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 133 / 0,364 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 201 ¹

Bruto / capacidade útil: 478 / 435 l

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Porta em vidro com moldura inox / Inox

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 165 / 70 / 74,2

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5°C to +20°C

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação LED permanentemente ligada

 · Acessórios em madeira de faia

 · 6 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador de Aluminio com mecanismo de abertura integrado

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 10, 12, 13, 14, 17, 18

WKt 4552
GrandCru

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 133 / 0,364 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 201 ¹

Bruto / capacidade útil: 478 / 435 l

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Porta em vidro, moldura Terra / Terra

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 165 / 70 / 74,2

Controlo

 · MagicEye por trás da porta, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5°C to +20°C

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação LED permanentemente ligada

 · Acessórios em madeira de faia

 · 6 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador de Aluminio com mecanismo de abertura integrado

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 10, 12, 13, 14
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Caves de conservação e envelhecimento de vinho

WKb 4212
Vinothek

Classe de eficiência energética: A

Consumo de energia ano / 24 h: 168 / 0,458 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 200 ¹

Bruto / capacidade útil: 427 / 395 l

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Porta em vidro, moldura preta / preto

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 165 / 60 / 73,9

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre 

+5°C to +20°C

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido 

através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação interior permanentemente ligada

 · Acessórios em madeira de faia

 · 6 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine ergonómico, Preto

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 09, 10, 13, 14

Cor / materiais opcionais

WKr 4211 com Porta completa, Borgonha

WKb 3212
Vinothek

Classe de eficiência energética: A

Consumo de energia ano / 24 h: 161 / 0,441 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 164 ¹

Bruto / capacidade útil: 336 / 309 l

Nível de ruído: 39 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Porta em vidro, moldura preta / preto

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 135 / 60 / 73,9

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre 

+5°C to +20°C

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido 

através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação interior permanentemente ligada

 · Acessórios em madeira de faia

 · 4 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine ergonómico, Preto

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 09, 10, 13, 14

Cor / materiais opcionais

WKr 3211 com Porta completa, Borgonha

WKr 1811
Vinothek

Classe de eficiência energética: m

Consumo de energia ano / 24 h: 113 / 0,308 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 66 ¹

Bruto / capacidade útil: 145 / 128 l

Nível de ruído: 38 dB(A)

Classe climática: SN-T

Porta / laterais: Porta completa, Borgonha / Preta

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 89 / 60 / 61,3

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre 

+5°C to +20°C

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido 

através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Prateleiras em grelha galvanizada

 · 3 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine ergonómico, Preto

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 09, 10, 14, 15

Cor / materiais opcionais

WKb 1812 com Porta em vidro, moldura preta

1  Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm)
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Armários para acondicionamento de vinhos

WTb 4212
Vinothek

Classe de eficiência energética: A

Consumo de energia ano / 24 h: 168 / 0,460 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 200 ¹

Bruto / capacidade útil: 427 / 395 l

Nível de ruído: 41 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Porta em vidro, moldura preta / preto

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 165 / 60 / 73,9

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 6 patamares de temperatura variando entre +5°C to +18°C

 · Ar novo fornecido através de filtro de carvão activado

 · Regulação da humidade através de pedras de lava

 · Iluminação interior permanentemente ligada

 · Acessórios em madeira de faia

 · 6 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine ergonómico, Preto

 · Porta de abertura reversível

 · Borracha substituível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 09, 10, 11, 13, 14

WTr 4211
Vinothek

Classe de eficiência energética: A

Consumo de energia ano / 24 h: 167 / 0,457 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 200 ¹

Bruto / capacidade útil: 409 / 377 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN-ST

Porta / laterais: Porta completa, Borgonha / Preta

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 165 / 60 / 73,9

Controlo

 · MagicEye frontal, chave electrónica

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 6 patamares de temperatura variando entre +5°C to +18°C

 · Ar novo fornecido através de filtro de carvão activado

 · Regulação da humidade através de pedras de lava

 · Acessórios em madeira de faia

 · 6 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Puxador SlimLine ergonómico, Preto

 · Porta de abertura reversível

Acessórios especiais (da página 110)

 · 09, 10, 11, 13, 14
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Design e Lifestyle

A condição essencial para um processo de 
maturação impecável é a manutenção de níveis 
de temperatura exactos. O sistema electrónico 
Touch permite controlar a temperatura com 
máxima exactidão numa faixa que vai dos +5°C 
aos +20°C. Todas as funções são comandadas 
de uma forma simples e cómoda, bastando, para 
isso, tocar ao de leve nos botões do sistema 
electrónico Touch. A temperatura é apresentada 
no mostrador do sistema electrónico.

Iluminação por LEDs. Para que os seus melhores 
vinhos beneficiem de uma apresentação à altura 
da sua qualidade, o armário-frigorífico WKes 653 
dispõe de iluminação por LEDs, de intensidade 
regulável, e que pode ser desligada, se assim en-
tender. Uma vez que os LEDs geram muito pouco 
calor e nenhuma radiação UV, não existe qualquer 
risco para os vinhos se ficarem expostos durante 
muito tempo a esta luz.

WKes 653
GrandCru

Classe de eficiência energética: n

Consumo de energia ano / 24 h: 75 / 0,205 kWh

Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l: 12 ¹

Bruto / capacidade útil: 56 / 38 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: SN

Porta / laterais: Porta em vidro com moldura Inox e SmartSteel / Inox com SmartSteel

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 61,2 / 42,5 / 47,8

Controlo

 · Ecrã LCD por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

 · Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

 · 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5°C to +20°C

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por Dimmer

 · Acessórios em madeira de faia

 · 3 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Dobradiça fixa, direita

 · Gaveta para utensilios

 · Apto para instalação em parede

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 10, 14, 16

1  Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm)
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O reservatório de água integrado é cheio 
com 1 litro de água destilada. Os sensores 
de humidade regulam as necessidades de 
água e asseguram que a humidade se 
mantenha exatamente nos níveis seleciona-
dos. Um alarme visual avisa quando você 
necessita de encher o depósito.

O Humidor da Liebherr dispõe de iluminação 
com LEDs com função de atenuação incorpo-
rada na porta de vidro. Os LEDs geram uma 
radiação de calor minima de forma a não 
prejudicar os charutos, e por esse motivo 
pode ficar ligado durante longos periodos 
de tempo sem comprometer a qualidade.

ZKes 453
Humidor

Classe de eficiência energética: 

Consumo de energia ano / 24 h: 162 / 0,443 kWh

Bruto / capacidade útil: 43 / 39 l

Nível de ruído: 40 dB(A)

Classe climática: N

Porta / laterais: Porta em vidro com moldura Inox e SmartSteel / Inox com SmartSteel

Dimensões exteriores em cm (A / L / P) 61,2 / 42,5 / 47,8

Controlo

 · Ecrã LCD por trás da porta, electrónica Touch

 · Ecrã digital de temperatura e humidade

 · Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico

 · Alarme de porta: acústico

Humidor

 · 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +16°C to +20°C

 · Gama de humidade, regulável entre 68% to 75%

 · Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado

 · Regulação de humidade através do ventilador

 · Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por Dimmer

 · Acessórios em cedro Espanhol

 · 2 prateleiras

Vantagens das funcionalidades

 · HardLine

 · Dobradiça fixa, direita

 · 2 caixas de apresentação

 · Apto para instalação em parede

 · Fechadura

Acessórios especiais (da página 110)

 · 10, 16
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O VarioSafe oferece uma visão clara: é o melhor lugar para armazenar alimentos, embalagens e garrafas. 

O VarioSafe é ajustável em altura e pode ser colocado em posições distintas, usando as colunas de suporte que se 

encontram em ambos os lados do frigorífico. 

Mangueira flexível de 3 m com rosca 3/4" para todos os modelos com ligação ao ponto de água.

Quando não está a ser utilizado todo o volume disponível nas arcas NoFrost ou nos armários BioFresh pode-se utilizar 

a divisória Vario Energy-Saving. Esta divisória opcional permite reduzir o consumo até 50%.

A prateleira para garrafas proporciona uma elegante e prática forma de armazenar garrafas.

Mangueira flexível de 3 m para ligação ao IceMaker/IceCenter

Divisória Vario Energy-Saving

Prateleira para garrafas

SBS(es, bs) 7165, 7263, 7353; 

CBNPes 5167, 3967 6030 785

SBS(es, bs, ef, esf) 7242, 7212, 7252, 7253, 7263 9363 210

Congeladores BluPerformance 

(excepto GNP 2855) 9368 032

largura 70 cm: 

GN(P) 26-41 9363 372

Modelos BioCool BluPerformance; 

Modelos K e KB 7112 508

Combinados BioFresh BluPerformance 7112 510

C(ef) 3825 7112 442

CN(ef) 3515, 3535, CN(ef, bs) 3915, 4015; 

C(ef) 40, 35 7112 446

75 cm: CBN(P)(es, esf) (excepto CBNPes 5167) 7112 325

CTP(sl) 2121, 2521, 2921; CN(sl) 30; 

SBS(esf) 7212; K 2814, 2330 7112 822

K 2630, 3130; CTP(esf) 3016 7112 826

SBS(es, bs, ef) 7353, 7253, 7252, 7263, 7242 7112 448

75 cm: CN(P)(es, esf) 46, 51; CTNes 4753 7112 341

CTN(esf) 32, 36 7112 828

Filtro de substituição para os modelos com filtro interno. Proporciona água de qualidade para equipamentos com 

IceCenter e Icemaker com filtro. O painel de controlo electrónico indica quando deve ser substituido o filtro.

Filtro de água

CBNes 6256 7440 002

04

05

02

03

Equipamentos BioCool BluPerformance; 

Equipamentos K e KB BluPerformance 7275 142

Combinados BioFresh BluPerformance 7275 144

VarioSafe

Acessórios
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Durante periodos prolongados, os vinhos e os charutos são sensíveis a odores que contaminam o ambiente de 

conservação. Os armários para vinhos e o conservador de charutos proporcionam um ambiente de qualidade graças 

ao filtro de carvão activo integrado. Todos os armários para vinhos, conservadores de charutos e SBSes 7165 vêm 

equipados com filtro de carvão activo.

A bandeja de congelação é indicada para congelar individualmente frutas, frutos vermelhos ou ervas. Desta forma 

não fi cam colados nem deformados e facilitam o seu empacotamento em vácuo e divisão em porções. Para as arcas 

horizontais pode ser usada para recolher a água da descongelação. Quando não estiver a ser utilizada para congelação 

pode funcionar como uma divisória no interior da arca.

As arcas e congeladores dos combinados são protegidos pelos acumuladores de frio no caso de uma interrupção de 

energia. Os acumuladores actuam como uma reserva de frio e evitam que a temperatura suba signifi cativamente, 

pelo que protegem os alimentos.

Filtro de Carvão activo

Bandeja de congelação

Acumuladores de frio

SBS; CN(ef) 3515; SGN(ef, es, esf) 30; 

CN(bs, ef) 3915, 4015; GNP 1913, 2313, 2713, 3013 7426 080

C(ef) 3825, 4025, 3525 

GP 2433, 2733 7426 356

Combinados e congeladores BluPerformance 7422 828

GT 6122, 4932 7431 387

GTP 2356 7431 419

GTP 3156 7431 393

GTP 3656, 4656 7431 391

GT 1432, 2632, 3032, 3632 7431 389

WKes 653; ZKes 453 7440 699

Arcas congeladoras 7412 053

A versatilidade das arcas horizontais pode ser incrementada através da introdução de mais cestos. Desta forma 

permite-se um melhor armazenamento e mais fácil acesso aos produtos.

Cestos opcionais para arcas horizontais

Combinados e Frigorífi cos 

BluPerformance 9096 342

GTP 2356 7112 317

GT 3632 7113 557

GTP 3656, 4656 7113 627

A fechadura evita o acesso indesejado e é de fácil instalação nas arcas horizontais e nas garrafeiras. A fechadura vem 

instalada de série na parte lateral da porta das garrafeiras da gama Vinidor e GrandCru. Se as garrafeiras formarem 

um conjunto Side-by-Side, as fechaduras tornam-se ineficientes. Por este motivo pode-se instalar nestes casos uma 

fechaura opcional na parte inferior do equipamento.

Fechadura

10

07

06

08

09

Quando encomendar acessórios mencione o código do respectivo acessório e o modelo completo do equipamento ou o número de serviço que consta no interior do aparelho.

GT Comfort 21-61, GT 1432 9590 835 Vinothek 9086 415

Para todos os combinados;

congeladores; SBS  7422 838

WTes 1672 7434 557

Todos os armários de vinhos de livre instalação; SBSes 7165 7433 243

GTP 3156 7113 555

GT 1432, 2632, 3032 7112 725

GT 6122 7112 727

GT 4932 7113 553
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Permite cobrir a parte inferior dos equipamentos que são pendurados numa parede, tornando-os atractivos.

Cobertura inferior para equipamentos murais

WKes 653; ZKes 453 9590 519

A humidade no interior dos Armários Multitemperatura GrandCru pode ser aumentada através da utilização de pedras 

de lava no seu interior.

Prateleira opcional para usos diversos.

O sistema de etiquetagem proporciona uma rápida e clara visão dos vinhos armazenados. As etiquetas são facilmente 

colocadas no clip que se insere nas prateleiras.

A prateleira feita à mão em madeira é o acessório perfeito para armazenar garrafas tipo Bordeus. Permite posicionar as 

garrafas e sentidos opostos e optimizar a capacidade da prateleira.

KIT de lava

Prateleira em grelha galvanizada

Sistema de etiquetagem

Prateleira em madeira

WTb 4212; WTr 4211 9590 785

WKb 1812; WKr 1811 7112 035

WKt 5551, 5552, 4551, 4552;

WKes 4552 7112 159

WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212; 

WTb 4212; WTr 4211 7112 113

Acessório apenas disponível para as garrafeiras de 70 cm de largura. A prateleira pode ser usada para apresentação 

de vinhos ou para armazenar garrafas abertas.

Prateleira rebatível de madeira

WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552 7113 619WTes 5972, 5872; WTpes 5972 7112 043

11

15

14

13

12

Acessórios

Clip para estante de madeira (5 unidades) 9086 709 Clip para prateleira em grelha metálica WKb/r 18 (2 unidades) 9086 723

X_STA_N_ES_PT_01_1601_76-113_05.indd   112 01.02.16   16:53

18

Os equipamentos BioFresh e BioCool estão organisados de forma a que seja muito fácil a arrumação de alimentos e de 

uma forma fl exível, mantendo uma visão clara sobre os mesmos. Grandes ou pequenos objectos podem ser acondicionados 

perfeitamente no interior da zona de refrigeração. O interior ergonomicamente desenhado permite a separação de alimentos, 

p/ex: fruta, vegetais ou organização por datas. Todos os componentes do sistema de organização são resistentes, fáceis 

de limpar e laváveis na máquina da louça.

O cabo de alimentação do equipamento pode ser removido com relativamente facilidade. Se o comprimento standard 

de 2,1m não for suficiente, o cabo de 3m oferece maior flexibilidade de instalação. 

As duas caixas amovíveis VarioBox, do frigorífi co directamente para a mesa, são perfeitas para guardar alimentos prontos a 

servir. O tabuleiro para 12 ovos, por exemplo, cabe perfeitamente na VarioBox maior. O conjunto de acessórios com-

preende duas caixas VarioBox e um robusto varão de inox de suporte. As caixas VarioBox  podem ser colocadas em vários 

níveis na contra-porta, conforme for mais pratico para o utilizador.

FlexSystem

Cabo de alimentação de 3 m

VarioBoxes

O creme de limpeza de inox renova e remove suavemente as dedadas, estrias e manchas. Limpa rapidamente sem 

riscar e previne a acumulação de sujidade. (Não pode ser aplicado nas portas SmartSteel)

Para aplicar após limpeza das superfícies em inox. (Não pode ser aplicado nas portas SmartSteel)

Creme de limpeza de inox

Líquido de limpeza de inox

20

21

19

17

Modelos BluPerformance 6009 158

Combinados e Frigorífi cos 

BluPerformance 7438 202

Modelos BioFresh e BioCool 

BluPerformance 7413 532

Quando encomendar acessórios mencione o código do respectivo acessório e o modelo completo do equipamento ou o número de serviço que consta no interior do aparelho.

250 ml modelos es (não aplicável nas portas SmartSteel) 8409 022

250 ml modelos es (não aplicável nas portas SmartSteel) 8409 030
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Pode obter informações adicionais sobre os aparelhos BioFresh e NoFrost, 

bem como sobre as garrafeiras através dos códigos QR nas páginas temáticas.

Nos catálogos Liebherr 2016 encontrará toda a informação necessária acerca dos modelos de livre instalação e encastre em móveis de cozinha. 

Todos estão á sua disposição em versão impressa nos nossos revendedores, e no nosso website home.libherr.com para download em formato PDF. 

Outros catálogos especiais incluem informação detalhada da ampla gama de armários de vinho, e equipamentos com função BioFresh.

A nossa gama de catálogos

Animações

apps.home.liebherr.com

socialmedia.home. 

liebherr.com

Descubra que aplicação 

está disponível para cada 

sistema operativo (Apple, 

Android, etc.).

Media App

Para download de todos os 

videos e catálogos no seu 

dispositivo móvel de forma 

rápida, fácil, e instantânea.

BioFresh App

Uma longa lista de quase todos 

os produtos. A maneira mais 

rápida de descobrir o período 

de tempo que os alimentos 

permanecerão frescos com a 

tecnologia BioFresh. Faça o 

download em Apple App Store 

(procure a palavra: Liebherr)

Guia de Vinho

Este guia oferece-lhe uma 

visão geral dos vinhos de 

Bordeús, produtores e culturas. 

Além de disponibilizar todas as 

caracteristicas dos Armários 

para Vinhos da Liebherr. Faça o 

download em Apple App Store 

(procure a palavra: Liebherr)

Planifi cador de cozinhas App

Seja projetista de interiores: 

tire uma foto da cozinha, 

seleccione o modelo Liebherr 

mais adequado ao local e 

coloque-o na sua tela através 

de um simples toque.

Fabricador de Gelo

Fabrique cubos de gelo com a 

Liebherr. Mova-os, gire-os, 

empilhe-os e esmague-os até! 

Veja tudo acontecer no Display!

Faça o download em Apple App 

Store (procure a palavra: Liebherr)

No estabelecimento especializado encontrará os 
frigorífi cos e congeladores Liebherr, onde a assistência 
e o aconselhamento são uma realidade.

Mais informações sobre as vantagens da gama Liebherr poderão ser obtidas, em:

biofresh.liebherr.com nofrost.liebherr.com wein.liebherr.com
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O canal Youtube Liebherr-Hausgeräte 

dispõe de vídeos de ajuda para mostrar 

as funcionalidades dos frigorífi cos e 

congeladores Liebherr.

Toda a informação sobre 

as nossas redes sociais.

Poderá encontrar novidades, lançamentos de produto 

e promoções no nosso Facebook, blog e Twitter.

Frigicoll (Portugal), Lda., Edifício Frigicoll, St. Estêvão, Trombeta, Apartado 90 –
2584-908 Carregado, Tel. 263 850 280, Fax 263 850 290,

E-mail: customer.service@frigicoll.pt, www.frigicoll.com

Encastre
Refrigeração &

Congelação 

Especial
BioFresh

Especial
Vinos

Guía
profesional

Liebherr 
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