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Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Η Liebherr πάντα ήταν αφοσιωμένη στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας, 
η οποία παίζει σημαντικό ρόλο από το στάδιο σχεδιασμού της συσκευής 
μέχρι και το τελικό προϊόν.

Ηλεκτρονικός χειρισμός ακριβείας σε συνδυασμό με τα καλύτερα 
εξαρτήματα ψύξης, άριστης ποιότητας μονωτικά υλικά και πολύ αποδοτικοί 
συμπιεστές, εξασφαλίζουν ότι οι συσκευές μας παρέχουν εξαιρετική 
ενεργειακή απόδοση.

Για ακόμα μια φορά, η Liebherr είναι ο leader με την πρόσφατη σειρά 
ψυγείων και καταψυκτών, προσφέροντας μια ελκυστική σειρά από συσκευές 
με ενεργειακή κλάση από A+ έως A+++/-20%.
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Ευδιάκριτη ποιότητα: BioFresh
Η τεχνολογία BioFresh προσφέρει φρεσκάδα 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε μια θερ-
μοκρασία ακριβώς στους 0 βαθμούς C και 
σε συνδυασμό με την ιδανική υγρασία πολλά 
τρόφιμα διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά τους, 
όπως βιταμίνες και οργανικά στοιχεία, πολύ πε-
ρισσότερο απ’ ότι σε έναν απλό χώρο ψύξης.

Επαγγελματική ποιότητα
Ως ειδικός στις συσκευές ψύξης, η Liebherr 
προσφέρει μια μεγάλη γκάμα επαγγελματικών 
συσκευών για εμπορική χρήση. Στον επαγγελ-
ματικό τομέα, πρέπει να πληρούνται και οι 
πιο αυστηρές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την 
αποθήκευση και την φρεσκάδα των τροφίμων. 
Η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει μέσα από 
δεκαετίες εμπειρίας στον εμπορικό τομέα, μπορεί 
τώρα να είναι η δική σας καθημερινή απόλαυση 
χρησιμοποιώντας τη Liebherr συσκευή σας. 

Δοκιμασμένη ποιότητα 
Για να μπορείτε να βασιστείτε στη συσκευή 
ψύξης σας 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το 
χρόνο, δοκιμάζουμε ήδη από την παραγωγή την 
μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του κάθε εξαρτήμα-
τος. Για παράδειγμα, πριν ένα εξάρτημα (όπως 
ο μεντεσές μιας πόρτας) μπει στην παραγωγή, 
θα πρέπει να δοκιμαστεί σε 100.000 κύκλους 
ανοίγματος, κάτι που αντιστοιχεί σε χρήση 
περισσότερο από 15 χρόνια.

Αποδεδειγμένη ποιότητα
Πριν συσκευαστεί το κάθε προϊόν περνάει από 
έναν συνολικό έλεγχο. Αυτή η διαδικασία ελέγχει 
όλες τις τεχνολογίες ψύξης και όλα τα μηχανικά 
και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Επιπλέον, πραγμα-
τοποιείται μια οπτική επιθεώρηση για να επιβε-
βαιωθεί η ποιότητα της παραγωγής.

Εγγυημένη ποιότητα 
Παρέχουμε εγγύηση 2 ετών που καλύπτει το 
κόστος επισκευής ή αντικατάστασης όλων των 
ανταλλακτικών που αποδεικνύονται ελαττωματι-
κά στην πρώτη ύλη ή την κατασκευή τους. 

Συμπιεστής VCC 
Οι σύγχρονοι συμπιεστές ελεγχόμενης ταχύτη- 
τας VCC προσφέρουν τέλεια απόδοση ψύξης 
και διασφαλίζουν ότι οι συσκευές επωφελούνται 
από τη βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα και 
την αποτελεσματική μείωση του κόστους. Επιπρό-
σθετα λειτουργούν αθόρυβα. 

Για περισσότερο από 60 χρόνια η Liebherr είναι ειδική στην κατασκευή 
υψηλής ποιότητας και καινοτόμων συσκευών ψύξης και κατάψυξης. Από 
τον πρώτο σχεδιασμό των προϊόντων και στη συνέχεια την ανάπτυξη, την 
παραγωγή και την εμπορία, η Liebherr επικεντρώνεται στην παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας με διαχρονικό και κομψό σχε-
διασμό. Συνεχώς εφαρμόζουμε νέες ιδέες και βελτιωμένες τεχνολογίες 
για να εξασφαλίσουμε τέλεια φρεσκάδα και ποιότητα των τροφίμων.

Ποιότητα
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Με κομψό και διαχρονικό σχεδιασμό, τα ψυγεία και οι 
καταψύκτες της Liebherr πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις 
αισθητικής. Η ποιότητα σχεδιασμού των συσκευών μας 
φαίνεται σε πολλές λεπτομέρειες: την κατασκευή από ανο-
ξείδωτο ατσάλι, την επιλογή ποιοτικών υλικών, τον μοντέρνο 
εσωτερικό εξοπλισμό ακόμα και της πόρτας με GlassLine.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός για κάθε κουζίνα
Για να απολαύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη συσκευή 
Liebherr σας, και για να βρείτε την τέλεια συσκευή για σας, 
σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα σχεδίων ( π.χ. μοντέλα σε 
κλασικό ανοξείδωτο ατσάλι, BlackSteel ή με κομψή γυάλινη 
πρόσοψη), που συνδυάζονται όλα αρμονικά με μοντέρνες 
κουζίνες και χώρους.

Έξυπνος σχεδιασμός για καθημερινή χρήση
Στη Liebherr, ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητα πάνε μαζί. 
Για παράδειγμα: για να αποφύγουμε δαχτυλικά αποτυπώματα 
στην πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι, οι πόρτες είναι 
εξοπλισμένες με μία επιφάνεια SmartSteel. Και για να είναι το 
άνοιγμα της πόρτας πιο εύκολο, ένας μηχανισμός ανοίγματος 
είναι ενσωματωμένος στην εργονομική μας χειρολαβή. Ακόμη, 
όλα τα ράφια GlassLine αντέχουν έως και 30 κιλά βάρος και 
πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Σχεδιασμός του φωτισμού
Τα ψυγεία και οι καταψύκτες της Liebherr είναι εξοπλισμένα με 
μοντέρνο φωτισμό LED. Μόλις ανοίξει η πόρτα της συσκευής 
το εσωτερικό φωτίζεται ομοιόμορφα. Τα LED έχουν μεγάλη 
διάρκεια ζωής, είναι ενεργειακά αποδοτικά και δεν παράγουν 
σχεδόν καθόλου ζέστη. Χρησιμοποιούμε μόνο προσεκτικά 
επιλεγμένα LEDs για να πετύχουμε ένα αρμονικό, ελαφρώς 
γαλαζωπό αποτέλεσμα φωτισμού. 

Βραβευμένος σχεδιασμός
Για την εκπληκτική σχεδίαση και ποιότητα τον συσκευών μας 
έχουμε τιμηθεί με πολλά σημαντικά, διεθνή βραβεία, όπως για 
παράδειγμα το reddot award, για το design της συσκευής.
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1954
Ιδρύεται η εταιρεία με τις 
οικιακές συσκευές Liebherr 
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Εισαγωγή του συστήματος 
FrostSafe

1987
Τεχνολογία NoFrost 
εξαλείφει την ανάγκη 
απόψυξης

1996
Πατενταρισμένη τεχνολογία 
BioFresh – σύστημα 
αποθήκευσης για 
παρατεταμένη ζωή

1971
Το πρώτο ηλεκτρονικό 
display

1993
Μετατροπή σε CFC/ 
HFC-free equipment
program

2006
Vinidor με ξεχωριστή
ρύθμιση 
θερμοκρασιών
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Καινοτόμες ιδέες
Δίνουμε μεγάλη σημασία στη συνεχή εξέλιξη 
των προϊόντων μας. Ως εκ τούτου, έχουμε σε 
όλους τους χώρους παραγωγής μας σύγ-
χρονα κέντρα ανάπτυξης και καινοτομίας με 
εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος μας είναι 
να είμαστε οι «καλύτεροι στην τάξη» από 
κάθε άποψη. Για παράδειγμα, οι τωρινές 
συσκευές της Liebherr είναι οι πιο οικονομι-
κές σε ότι αφορά στην κατανάλωση ενέργει-
ας, χάρη στα προηγμένα ηλεκτρονικά, σε 
συνδυασμό με τους βελτιστοποιημένους 
κύκλους ψύξης. 

Αποδοτικότητα στη γκάμα μας 
Ένα μεγάλο ποσοστό των συσκευών μας βρί- 
σκονται στις υψηλότερες κατηγορίες ενεργεια-
κής απόδοσης. Στόχος μας είναι να παρά-
γουμε συσκευές που εξοικονομούν ενέργεια 
χωρίς όμως να γίνονται συμβιβασμοί στην 
ευκολία στη χρήση. Πολλές από τις σημερι-
νές συσκευές μας είναι 20% ακόμα πιο οικο-
νομικές από την οριακή τιμή που απαιτείται 
για να πιστοποιηθεί η κλάση Α+++.

Καινοτομία για ακόμη περισσότερη 
φρεσκάδα
Τα σύγχρονα ψυγεία και οι καταψύκτες προ-
σφέρουν τις ιδανικές ζώνες κλίματος για σχε-
δόν όλα τα είδη τροφίμων. Έτσι, δίπλα στους 
κλασικούς χώρους αποθήκευσης, η Liebherr 
προσφέρει το BioCool: ένα χώρο αποθήκευ-
σης για φρούτα και λαχανικά όπου η υγρασία 
μπορεί να ρυθμιστεί. Κρέας, ψάρι, γαλακτοκο-
μικά, φρούτα και λαχανικά έχουν το κατάλληλο 
κλίμα στα συρτάρια BioFresh. Και κατάψυξη 
NoFrost που προσφέρει επαγγελματική 
φρεσκάδα μεγάλης διάρκειας.

Πειστικοί σε κάθε λεπτομέρεια
Στις συσκευές με οθόνη αφής, μπορούν όλες 
οι λειτουργίες να ρυθμιστούν εύκολα και 
άνετα. Για την καλύτερη εκμετάλλευσή του 
εσωτερικού χώρου τα ράφια GlassLine μπο-
ρούν να ρυθμιστούν πλήρως. Για την αποθή-
κευση ποτών υπάρχει στο εσωτερικό μέρος της 
πόρτας – και αναλόγως το μοντέλο – ένα 
ράφι μπουκαλιών ή ένα μεταβλητό ράφι 
μπουκαλιών που προσφέρουν επιπλέον 
πρακτική λύση αποθήκευσης. 

Πολλές ιδέες, που σήμερα ανήκουν στον στάνταρ εξοπλισμό, εφαρ-
μόστηκαν πρώτα από τη Liebherr. Όπως για παράδειγμα, τα πλήρως 
κλειστά συρτάρια FrostSafe στην κατάψυξη που εμποδίζουν την απώ-
λεια θερμοκρασίας όταν ανοίγει η συσκευή, η πατενταρισμένη τεχνολο-
γία BioFresh ή το άνετο κλείσιμο της πόρτας με το σύστημα SoftSystem.

Καινοτομία

2009
Φινίρισμα Smartsteel που 
μειώνει την ορατότητα των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων

2018
Smart Device
Η έξυπνη διαχείριση 
των τροφίμων.

2015
Νέα συσκευή κάτω του πάγκου. 
Συσκευή TipOpen για πλήρη 
εντοιχισμό

2013
Νέες εντοιχιζόμενες 
συσκευές 

2008
SoftSystem για απαλό
κλείσιμο της πόρτας

2010
DuoCooling για ανώτερη 
απόδοση και 
αποτελεσματικότητα

2016
BluPerformance: Μια νέα 
διάσταση στη φρεσκάδα
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BluPerformance –
Η νέα διάσταση στη 
φρεσκάδα
Υψηλής ποιότητας υλικά, τέλεια επεξεργασία στην κάθε λεπτομέρεια, ευκολία και 

ακρίβεια στη χρήση με την ηλεκτρονική οθόνη αφής είναι τα χαρακτηριστικά που 

καθορίζουν τη νέα σειρά BluPerformance. Η πλήρης ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

ψύξης στη βάση της συσκευής και η χρήση ηλεκτρονικών ελέγχων με μεγάλη ακρί-

βεια επέτρεψαν ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, μεγαλύτερο χώρο αποθή-

κευσης και βελτιωμένη εργονομία στην κατάψυξη. Για την φρεσκάδα και ποιότητα 

των τροφίμων φροντίζουν οι χώροι αποθήκευσης BioFresh και BioCool.

Ο κομψός και διαχρονικός σχεδιασμός καθιστά αυτές τις συσκευές κορυφαίες 

επιλογές σε κάθε κουζίνα και εγγυώνται καθημερινή απόλαυση στη χρήση που θα 

κρατήσει πολλά χρόνια.
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Καλύτερη ενεργειακή απόδοση

Τέλειος φωτισμός

Καλύτερη απόδοση

Φιλική προς τη χρήση λειτουργία αφής

Εξαιρετική ευκολία

Υψηλής ποιότητας υλικά

Μεγαλύτερη ποιότητα φρεσκάδας
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Πολυλειτουργική
οθόνη αφής

Day-to-Day
Το πρόγραμμα Day-to-Day απευθύνεται στις 
καθημερινές απαιτήσεις. Προσφέρει βέλτιστη 
απόδοση ψύξης και αποτελεσματικότητα χρησι-
μοποιώντας βασικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας 
στη συντήρηση και την κατάψυξη.

EnergySaver
Το πρόγραμμα EnergySaver μειώνει περαιτέρω 
την κατανάλωση ενέργειας, πέρα από τις βασικές 
ρυθμίσεις. Για να εξοικονομείται ενέργεια, η θερ-
μοκρασία στη ψύξη και την κατάψυξη αυξάνεται 
ελαφρώς. Η οθόνη εμφανίζει χρήσιμες συμβουλές 
για την εξοικονόμηση ενέργειας που βοηθούν 
στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Party
Το πρόγραμμα Party είναι κατάλληλο όταν 
ετοιμαζόσαστε για μια γιορτή: SuperCool και 
SuperFrost ενεργοποιούνται για τη βραχυπρόθεσμη 
αποθήκευση των τροφίμων και την ψύξη μεγάλων 
ποσοτήτων. Το Bottle-Timer επιτρέπει την ταχεία 
ψύξη ποτών. Ακόμα σε συσκευές με παγομηχανή 
μεγιστοποιείται η παραγωγή πάγου.

MaxPerformance
Με το πρόγραμμα MaxPerformance η συσκευή 
παρέχει τη μέγιστη απόδοση ψύξης. Επιλέγει για 
την ψύξη και την κατάψυξη χαμηλότερες θερμο-
κρασίες.

Holiday
Το πρόγραμμα Holiday μειώνει την κατανάλωση 
ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης περιόδου 
απουσίας από το σπίτι. Η συντήρηση έχει οριστεί 
στους +15°C και ο καταψύκτης στους -18°C.

Στις συσκευές BluPerformance με ηλεκτρονική οθόνη αφής μπορούν 
όλες οι λειτουργίες να ρυθμιστούν εύκολα και άνετα αγγίζοντας απαλά 
την οθόνη. Η υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη 7” επιτρέπει επιμέρους 
ρυθμίσεις. Προκαθορισμένα προγράμματα όπως ‘EnergySaver’, 
‘MaxPerformance’, ‘Party’ ή ‘Holiday’ υποστηρίζουν τη βέλτιστη αποθή-
κευση των τροφίμων.
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Βιταμίνες για μια υγιεινή διατροφή
Είναι αυτονόητο ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να 
αποθηκεύονται σωστά πρόσφατα αγορασμένα ή 
συλλεγμένα τρόφιμα, έτσι ώστε να διατηρούνται τα 
θρεπτικά συστατικά τους στο μέγιστο. Η ανθεκτικό-
τητα και η φρεσκάδα των περισσοτέρων φρούτων 
(με εξαίρεση τις ντομάτες), και λαχανικών μπορεί 
να επιμηκυνθεί σημαντικά αποθηκεύοντας τα σε 
ένα ψυγείο, συγκεκριμένα σε έναν θάλαμο BioFresh. 
Παραδόξως, η περιεκτικότητα των φρούτων και 
των λαχανικών σε βιταμίνες, βρέθηκε να έχει αυξηθεί 
και κατά τη διάρκεια αποθήκευσης στο θάλαμο 
BioFresh.

Το τέλειο κλίμα
Η συνθήκες στο HydroSafe είναι ιδανικές για την 
παρατεταμένη αποθήκευση φρούτων και λαχανικών, 
βοηθώντας στη διατήρηση πολύτιμων βιταμινών, της 
γεύσης και της φρεσκάδας. Στο μεταξύ, η χαμηλή 
υγρασία και η θερμοκρασία μόλις πάνω από το 
0°C είναι οι ιδανικές συνθήκες για τη διατήρηση της 
ντελικάτης γεύσης και της λαχταριστής εμφάνισης 
του κρέατος. Ακόμα, η αποθήκευση γαλακτοκομικών 
προϊόντων σε μία θερμοκρασία μόλις πάνω από 
0°C και σε ένα χαμηλό επίπεδο υγρασίας, διατηρεί 
τη φρεσκάδα για πολύ περισσότερο από ένα απλό 
μέρος του ψυγείου.

Με την τεχνολογία BioFresh τα τρόφιμα διατηρούνται για περισσότερο χρονικό 
διάστημα φρέσκα. Όταν αποθηκεύονται σε μια σταθερή θερμοκρασία κοντά 
στους 0°C και στο σωστό επίπεδο υγρασίας, πολλά τρόφιμα διατηρούν τα 
θρεπτικά συστατικά τους, όπως είναι οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία, 
για πολύ περισσότερο χρόνο από ότι σε ένα συμβατικό ψυγείο. 
Μοντέλα με ρύθμιση θερμοκρασίας στους 0°C ή –2°C, το Biofresh-Plus 
προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. 

Η μακράς διάρκειας 
φρεσκάδα έχει όνομα: 
BioFresh

Για να βρεις περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με
το BioFresh:
biofresh.liebherr.com
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Κέντρα φρεσκάδας – 
Side-by-Side
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Το SmartSteel μειώνει σημαντικά την 
ορατότητα των δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Το 
υψηλής ποιότητας φινίρισμα από ανοξείδωτο 
χάλυβα, καθιστά τις επιφάνειες SmartSteel 
ιδιαίτερα εύκολες στον καθαρισμό και πολύ 
πιο ανθεκτικές στις γρατσουνιές.

Συνδυασμοί Side-by-Side

Ο ενσωματωμένος μηχανισμός SoftSystem 
κλείνει απαλά την πόρτα ακόμα και αν τα 
ράφια τις πόρτας είναι γεμάτα. Εξασφαλίζει 
απαλό κλείσιμο και αποτρέπει τα μπουκάλια 
ή τα τρόφιμα από το να πέσουν έξω από την 
πόρτα.

Δεν χρειάζεται συντήρηση και είναι ενεργειακά 
αποδοτικό: μεγάλης διάρκειας ζωής LEDs 
προσφέρουν τέλειο φωτισμό του εσωτερικού. 
Τα LEDs εκπέμπουν ελάχιστη θερμότητα, 
το οποίο εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή 
συντήρηση των φρέσκων τροφίμων.

Ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.
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Με το αυτόματο σύστημα IceMaker της 
Liebherr έχετε πάντα στη διάθεσή σας τα καλύ-
τερα παγάκια. Είτε για ένα μόνο ποτό ή για με-
γάλο πάρτυ – στο εξαιρετικά μεγάλο συρτάρι 
έχετε παγάκια για όλες τις περιστάσεις. Ένα 
ενσωματωμένο φίλτρο νερού φροντίζει για την 
άριστη ποιότητα νερού κατά την παραγωγή 
του πάγου.

Με το σύστημα NoFrost δε χρειάζεται πλέον 
απόψυξη. Τα τρόφιμα καταψύχονται με ανακύ- 
κλωση ψυχρού αέρα, ενώ η υγρασία του αέρα 
διοχετεύεται προς τα έξω. Έτσι, στο χώρο της 
κατάψυξης δε δημιουργείται πάγος και τα 
τρόφιμα δεν παγώνουν εξωτερικά.

nofrost.liebherr.com

Τα συρτάρια BioFresh βρίσκονται πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες και εγγυώνται το τέλειο περιβάλλον για 
μεγαλύτερη φρεσκάδα. Όταν αποθηκεύονται τα τρόφιμά σας σε μια θερμοκρασία λίγο πάνω από 0°C και 
στο σωστό επίπεδο υγρασίας, φρούτα και λαχανικά, ψάρια, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα διατηρούν 
τις βιταμίνες τους, τις ντελικάτες γεύσεις και την λαχταριστή εμφάνισή τους για πολύ περισσότερο απ’ ότι σε 
έναν συμβατικό χώρο του ψυγείου. 
Το BioFresh-Plus, με το ξεχωριστό ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού, προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία 
για ελεγχόμενη συντήρηση των τροφίμων.
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Συνδυασμοί Side-by-Side

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5εκ 

(1,5εκ BluPerformance). Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

SBSes 8486
PremiumPlus

Ενεργειακή κλάση: M ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 320 / 0,874 kWh ¹

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 48

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 645 lt (Συντήρηση: 519 lt συμπ. BioFresh: 132 lt συμπ. Συντηρητής κρασιών: 153 lt /  Καταψύκτης: 126 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, κατάψυξης, συντήρησης κρασιού, Biofresh

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη χρονική διάρκεια)

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, VarioBoxes, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · VarioSafe

 · Μεταβλητή θέση για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED με dimmer

 · Φωτισμός LED BioFresh

 · Φωτισμός LED οπίσθιου τοίχου

 · Biofresh με δοχείο για ψάρι και θαλασσινά

 · 3 ράφια BioFresh με SoftTelescopic, εκ των οποίων 2 ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε 

DrySafe

Κατάψυξη 4

 · 5 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε rollers

 · IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

 · Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg

 · Μέγιστη Χωρητικότητα σε παγάκια: 1,8 kg

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 16 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Ζώνη κρασιών

 · 2 ξεχωριστά ελεγχόμενες ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ 

+5°C έως +20°C

 · Φιμέ γυάλινη πόρτα με μόνωση και προστασία UV

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 4 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες και 2 πτυσσόμενα

 · Μερικώς πτυσσόμενο ξύλινο ράφι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω μέρος

 · Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αριστερός / δεξιός μεντεσές σταθερός

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 02, 04, 06, 08, 09, 11, 16, 27
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Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

SBSef 7343
Comfort

Ενεργειακή κλάση: J ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 383 / 1,048 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 654 lt (Συντήρηση: 539 lt συμπ. BioFresh: 155 lt /  

Καταψύκτης: 115 lt)

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,2 / 121 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, 

κατάψυξης και Biofresh

 · Aυτόματο SuperCool

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, VarioBoxes, Θήκη για αυγά

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 2 ράφια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, και τα δύο 

ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε 

DrySafe

 · 2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών 

πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Κατάψυξη 4

 · 5 συρτάρια, VarioSpace

 · IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

 · Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg

 · Μέγιστη Χωρητικότητα σε παγάκια: 1,5 kg

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 19 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 16 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αριστερός / δεξιός μεντεσές σταθερός

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11

SBSef 7242
Comfort

Ενεργειακή κλάση: J ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 359 / 0,982 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 634 lt (Συντήρηση: 381 lt /  Καταψύκτης: 253 lt)

Επίπεδο θορύβου: 43 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,2 / 121 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 7 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών 

πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Κατάψυξη 4

 · 8 συρτάρια, VarioSpace

 · Συρτάρι για βότανα και μούρα

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 20 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 20 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αριστερός / δεξιός μεντεσές σταθερός

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 24
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Συνδυασμός Frenchdoor

Η συσκευή της σειράς PremiumPlus είναι εξοπλι-
σμένη με κολώνες φωτισμού LED και στις δύο πλευ-
ρές του εσωτερικού. Το ειδικό ματ κάλυμμα του φω-
τός δημιουργεί έναν ευχάριστο, αρμονικό τόνο 
φωτισμού. Συγχρόνως, οι κολώνες φωτισμού κά-
νουν δυνατή την εύκολη τοποθέτηση του γυάλινου 
ραφιού. Ο ενσωματωμένος στην οροφή φωτισμός 
LED, εξασφαλίζει τον ομοιόμορφο φωτισμό του 
εσωτερικού χώρου χωρίς να χάνουμε χώρο.

Με το αυτόματο σύστημα IceMaker της 
Liebherr έχετε πάντα στη διάθεσή σας τα 
καλύτερα παγάκια. Ένα ενσωματωμένο φίλτρο 
νερού φροντίζει για την άριστη ποιότητα νερού 
κατά την παραγωγή του πάγου. Με την 
τεχνολογία NoFrost δε χρειάζεται πλέον 
απόψυξη.

Το κομψό και απόλυτα ακριβές σύστημα ελέγχου 
MagicEye με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 
LCD, το καινοτομικό εύκολο σύστημα χειρισμού 
με αφή, σας εγγυάται απόλυτη ακρίβεια της 
επιλεγμένης θερμοκρασίας στη ζώνη συντήρησης 
και κατάψυξης. Με απαλή επαφή στην επιφά-
νεια χειρισμού χειρίζεστε όλες τις λειτουργίες 
απλά και εύκολα.

Όσο πιο φρέσκο το φαγητό σας, τόσο το 
καλύτερο για την υγιεινή σας διατροφή. 
Τα συρτάρια BioFresh βρίσκονται πάνω σε 
τηλεσκοπικές ράγες και εγγυώνται το τέλειο 
περιβάλλον για μεγαλύτερη φρεσκάδα.

Ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια
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Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

CBNes 6256
PremiumPlus

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 322 / 0,881 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 471 lt (Συντήρηση: 357 lt συμπ. BioFresh: 68 lt /  Καταψύκτης: 114 lt)

Επίπεδο θορύβου: 43 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 203,9 / 91 / 61,5

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια

 · 3 ράφια GlassLine

 · Μεταβλητό ράφι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θέση για μπουκάλια

 · Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές και οροφής

 · Φωτισμός LED BioFresh

 · 2 ράφια BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, και τα δύο ρυθμιζόμενα από 

HydroSafe σε DrySafe

Κατάψυξη 4

 · 2 συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, με αυτόματη επαναφορά

 · IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

 · Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,3 kg

 · Μέγιστη Χωρητικότητα σε παγάκια: 2,7 kg

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 45 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 11 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου

 · Μπροστινός εξαερισμός

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αριστερός / δεξιός μεντεσές σταθερός

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 07, 08, 09, 13, 14
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Ψυγειοκαταψύκτες: 
Συνδυασμός και αυτοματισμός
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Η μεγάλη γκάμα της Liebherr σε ψυγειοκαταψύκτες, τόσο σε συνδυασμούς 
όσο και σε αυτοματισμούς, προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις σε όλους 
ανεξαρτήτως των αναγκών και απαιτήσεων τους. Για παράδειγμα, 
οι ψυγειοκαταψύκτες μας διαθέτουν καινοτόμες επιλογές, όπως είναι το 
BioFresh ή το BioCool και το NoFrost ή το SmartFrost. Εάν έχετε αποφασίσει 
για τις βασικές σας επιλογές, όλες οι συσκευές μας υπάρχουν διαθέσιμες 
σε διάφορα μεγέθη, χρώματα και με πολλά εξαρτήματα.

Οι ψυγειοκαταψύκτες μας 
(συνδυασμός και αυτοματισμός): 
μια συνοπτική εικόνα

Τα συρτάρια BioFresh βρίσκονται πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες και εγγυώνται το τέλειο περιβάλλον 
για μεγαλύτερη φρεσκάδα. Όταν αποθηκεύονται τα τρόφιμά σας σε μια θερμοκρασία λίγο πάνω 
από 0°C και στο σωστό επίπεδο υγρασίας, φρούτα και λαχανικά, ψάρια, κρέας και 
γαλακτοκομικά προϊόντα διατηρούν τις βιταμίνες τους, τις ντελικάτες γεύσεις και την λαχταριστή 
εμφάνισή τους για πολύ περισσότερο απ’ ότι σε έναν συμβατικό χώρο του ψυγείου.

Με το σύστημα NoFrost δε χρειάζεται πλέον απόψυξη. Τα τρόφιμα καταψύχονται με ανακύκλωση 
ψυχρού αέρα, ενώ η υγρασία του αέρα διοχετεύεται προς τα έξω. Έτσι, στο χώρο της κατάψυξης δε 
δημιουργείται πάγος και τα τρόφιμα δεν παγώνουν εξωτερικά.

Χάρη στο σύστημα SmartFrost, οι εσωτερικοί τοίχοι είναι ιδιαίτερα λείοι και επομένως πανεύκολοι 
στο καθάρισμα. Τα ενδιάμεσα γυάλινα ράφια και τα διαφανή συρτάρια είναι αφαιρούμενα.

Το BioCool-Box επιτρέπει τη ρύθμιση του επιπέδου υγρασίας στο ψυγείο έτσι ώστε το τρόφιμο να 
παραμένει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα φρέσκο. Είναι εύκολο στη χρήση και εξασφαλίζει ορατό-
τητα στα αποθηκευμένα τρόφιμα.
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από τη σελίδα 42 και σελίδα 44

από τη σελίδα 30

από τη σελίδα 33 και σελίδα 43

από τη σελίδα 36
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Ψυγειοκαταψύκτες: Συνδυασμός και αυτοματισμός

Ο διακριτικός γυάλινος εξοπλισμός στα μοντέλα 
της σειράς Comfort προσθέτουν την τελευταία 
πινελιά στη συνολική εικόνα υψηλής ποιότητας στο 
εσωτερικό του ψυγείου. Τα ράφια από γυαλί 
ασφαλείας που μπορούν να τοποθετηθούν σε 
διάφορα ύψη καθώς και το διαιρούμενο αναδι-
πλούμενο ράφι, διευκολύνει στη δημιουργία χώρου 
και ύψους για μεγαλύτερα δοχεία.

Το BioCool-Box επιτρέπει τη ρύθμιση του 
επιπέδου υγρασίας στο ψυγείο έτσι ώστε το 
τρόφιμο να παραμένει μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα φρέσκο. Το BioCool-Box είναι 
τοποθετημένο πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, 
είναι εύκολο στη χρήση και εξασφαλίζει την 
ορατότητα στα αποθηκευμένα τρόφιμα.

Ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια

Η υψηλής ανάλυσης και υψηλής αντίθεσης 
μονόχρωμη οθόνη αφής 2.4”, λευκή σε 
μαύρο φόντο, είναι ενσωματωμένη πίσω από 
την πόρτα και επιτρέπει έξυπνα και εύκολα τη 
ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Με το σύστημα NoFrost δε χρειάζεται πλέον 
απόψυξη. Τα τρόφιμα καταψύχονται με ανακύ- 
κλωση ψυχρού αέρα, ενώ η υγρασία του αέρα 
διοχετεύεται προς τα έξω. Έτσι, στο χώρο της 
κατάψυξης δε δημιουργείται πάγος και τα 
τρόφιμα δεν παγώνουν εξωτερικά.

nofrost.liebherr.com

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.
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Το SmartSteel μειώνει σημαντικά την 
ορατότητα των δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Το 
υψηλής ποιότητας φινίρισμα από ανοξείδωτο 
χάλυβα καθιστά τις επιφάνειες SmartSteel 
ιδιαίτερα εύκολες στον καθαρισμό και πολύ 
πιο ανθεκτικές στις γρατσουνιές.

Δεν χρειάζεται συντήρηση και είναι ενεργειακά
αποδοτικό: μεγάλης διάρκειας ζωής LEDs
προσφέρουν τέλειο φωτισμό του εσωτερικού.
Τα LEDs εκπέμπουν ελάχιστη θερμότητα,
το οποίο εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή
αποθήκευση των φρέσκων τροφίμων.

Τα συρτάρια BioFresh βρίσκονται πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες και εγγυώνται το τέλειο περιβάλλον για 
μεγαλύτερη φρεσκάδα. Όταν αποθηκεύονται τα τρόφιμά σας σε μια θερμοκρασία λίγο πάνω από 0°C και 
στο σωστό επίπεδο υγρασίας, φρούτα και λαχανικά, ψάρια, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα διατηρούν 
τις βιταμίνες τους, τις ντελικάτες γεύσεις και την λαχταριστή εμφάνισή τους για πολύ περισσότερο απ’ ότι σε 
έναν συμβατικό χώρο του ψυγείου.

biofresh.liebherr.com
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Ψυγειοκαταψύκτες BioFresh με NoFrost

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

CBNPes 5758
Premium

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 157 / 0,430 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 381 lt (Συντήρηση: 275 lt συμπ. BioFresh: 108 lt /  

Καταψύκτης: 106 lt)

Επίπεδο θορύβου: 37 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 70 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 7" πάνω 

στην πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, 

κατάψυξης και Biofresh

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, VarioBoxes, Θήκη για 

αυγά, βουτυροθήκη

 · 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Μεταβλητή θέση για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED με dimmer

 · Φωτισμός LED BioFresh

 · Φωτισμός LED οπίσθιου τοίχου

 · 2 ράφια BioFresh με SoftTelescopic, 

και τα δύο ρυθμιζόμενα από HydroSafe 

σε DrySafe

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε 

rollers, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 16 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 02, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 23

CBNef 5715
Comfort

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 195 / 0,534 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 381 lt (Συντήρηση: 275 lt συμπ. BioFresh: 108 lt /  

Καταψύκτης: 106 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 70 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Μονόχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" 

πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, 

κατάψυξης και Biofresh

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 2 ράφια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 

ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε DrySafe

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 16 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23
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Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

CBNPes 4858
Premium

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 149 / 0,408 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 344 lt (Συντήρηση: 243 lt συμπ. BioFresh: 97 lt /  

Καταψύκτης: 101 lt)

Επίπεδο θορύβου: 37 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 60 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 7" πάνω 

στην πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, 

κατάψυξης και Biofresh

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, VarioBoxes, Θήκη για αυγά

 · 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Μεταβλητή θέση για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED με dimmer

 · Φωτισμός LED BioFresh

 · Φωτισμός LED οπίσθιου τοίχου

 · 2 ράφια BioFresh με SoftTelescopic, 

και τα δύο ρυθμιζόμενα από HydroSafe 

σε DrySafe

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε 

rollers, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 16 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 23

CBNPgb 4855
Premium

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 149 / 0,408 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 344 lt (Συντήρηση: 243 lt συμπ. BioFresh: 97 lt /  

Καταψύκτης: 101 lt)

Επίπεδο θορύβου: 37 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Μαύρο μπροστινό γυαλί / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 60 / 68,5 ¹

Χειριστήριο
 · Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" πίσω 
από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, 
κατάψυξης και Biofresh

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 
χρονική διάρκεια)

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά 
ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 
βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 
ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης
 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 
άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 
μπουκάλια, VarioBoxes, Θήκη για αυγά

 · 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 
1 διαιρούμενο

 · Μεταβλητή θέση για μπουκάλια
 · Φωτισμός οροφής LED με dimmer
 · Φωτισμός LED BioFresh
 · Φωτισμός LED οπίσθιου τοίχου
 · 2 ράφια BioFresh με SoftTelescopic, 
και τα δύο ρυθμιζόμενα από HydroSafe 
σε DrySafe

Κατάψυξη 4
 · 3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε 
rollers, VarioSpace

 · Παγοθήκη
 · Φωτισμός LED
 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 
ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 
ωρών: 16 kg

 · 2 Παγοκύστες
 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 
ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
 · GlassEdition
 · Λαβές σε εσοχή με ενσματωμένο 
μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 
μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 
μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 
μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα
 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 
της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 
περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 23

Επιλογές χρώματος / υλικού:
CBNPgw 4855 σε Λευκό 
μπροστινό γυαλί

X_KOM_N_GR_GR_01_1804_02-45_03.indd   31 26.04.18   16:44



60 60

32

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

Ψυγειοκαταψύκτες BioFresh με NoFrost

CBNef 4815
Comfort

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 186 / 0,507 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 343 lt (Συντήρηση: 242 lt συμπ. BioFresh: 94 lt /  

Καταψύκτης: 101 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 60 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Μονόχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" 

πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, 

κατάψυξης και Biofresh

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 2 ράφια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 

ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε DrySafe

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 16 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

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

CBN 4815
Comfort

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 186 / 0,507 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 343 lt (Συντήρηση: 242 lt συμπ. BioFresh: 94 lt /  

Καταψύκτης: 101 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 60 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Μονόχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" 

πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, 

κατάψυξης και Biofresh

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 2 ράφια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 

ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε DrySafe

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 16 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Χειρολαβές Slimline με ενσματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23
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Ψυγειοκαταψύκτες BioCool με NoFrost

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

CNef 5715
Comfort

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 183 / 0,501 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 402 lt (Συντήρηση: 296 lt /  Καταψύκτης: 106 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 70 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Μονόχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" 

πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 BioCool-Box πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 16 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 23

CN 5715
Comfort

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 183 / 0,501 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 402 lt (Συντήρηση: 296 lt /  Καταψύκτης: 106 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 70 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Μονόχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" 

πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 BioCool-Box πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 16 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Χειρολαβές Slimline με ενσματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 23
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Ψυγειοκαταψύκτες BioCool με NoFrost

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

Το BioCool-Box επιτρέπει τη ρύθμιση του 
επιπέδου υγρασίας στο ψυγείο έτσι ώστε το 
τρόφιμο να παραμένει μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα φρέσκο. Το BioCool-Box είναι 
τοποθετημένο πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, 
είναι εύκολο στη χρήση και εξασφαλίζει την 
ορατή αποθήκευση των τροφίμων. 

Η υψηλής ανάλυσης, υψηλής αντίθεσης 
έγχρωμη οθόνη TFT 7" είναι ενσωματωμένη 
στην πόρτα και προσφέρει μεμονωμένες 
επιλογές ρυθμίσεων χάρη σε ένα έξυπνο και 
φιλικό προς το χρήστη μενού πλοήγησης. 
Συναγερμοί, μηνύματα ειδοποίησης και 
λειτουργίες υπενθύμισης προσφέρουν επιπλέον 
ασφάλεια για τα αποθηκευμένα τρόφιμα.

CNPes 4858
Premium

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 140 / 0,381 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 361 lt (Συντήρηση: 260 lt /  Καταψύκτης: 101 lt)

Επίπεδο θορύβου: 37 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 60 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 7" πάνω 

στην πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, VarioBoxes, Θήκη για αυγά

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · VarioSafe

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED με dimmer

 · 1 BioCool-Box σε rollers

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε 

rollers, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 16 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 23
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Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

CNef 4815
Comfort

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 174 / 0,474 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 361 lt (Συντήρηση: 260 lt /  Καταψύκτης: 101 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 60 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Μονόχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" 

πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 BioCool-Box σε rollers

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 16 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 23

CN 4815
Comfort

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 174 / 0,474 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 361 lt (Συντήρηση: 260 lt /  Καταψύκτης: 101 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201 / 60 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Μονόχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" 

πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 BioCool-Box σε rollers

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 16 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Χειρολαβές Slimline με ενσματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23
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Ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 75 και 60 cm

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

CNPesf 5156
Premium

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 289 / 0,791 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 453 lt (Συντήρηση: 338 lt /  Καταψύκτης: 115 lt)

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 202 / 75 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · Οθόνη LCD στην πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, VarioBoxes, Θήκη για αυγά

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών σε 

rollers

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 30 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 14 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Λαβές από ανοξείδωτο ατσάλι με 

ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CNef 4015
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 252 / 0,688 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 356 lt (Συντήρηση: 269 lt /  Καταψύκτης: 87 lt)

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Χειριστήριο

 · Μονόχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" 

πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών σε 

rollers

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 18 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 11 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10
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Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

CN 4015
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 252 / 0,688 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 356 lt (Συντήρηση: 269 lt /  Καταψύκτης: 87 lt)

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Χειριστήριο

 · Μονόχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" 

πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών σε 

rollers

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 18 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 11 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Χειρολαβές Slimline με ενσματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

CNPesf 4613
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 265 / 0,726 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 420 lt (Συντήρηση: 338 lt /  Καταψύκτης: 82 lt)

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 186 / 75 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, 

πλήκτρα

 · Οθόνη LED θερμοκρασίας ψύξης και 

κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · 2 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 30 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 12 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Λαβές από ανοξείδωτο ατσάλι με 

ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 04, 09
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Ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 60 cm

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

CNst 4813

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 242 / 0,663 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 338 lt (Συντήρηση: 243 lt /  

Καταψύκτης: 95 lt)

Επίπεδο θορύβου: 42 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: StickerArt / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,1 / 60 / 65,7 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Ακουστικό σήμα στην κατάψυξη: ακουστικό

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Πλαστικά ράφια στην πόρτα, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 26 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 9 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Κάθετες λαβές σε εσοχή (χούφτες)

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CNPel 4813

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 167 / 0,456 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 338 lt (Συντήρηση: 243 lt /  

Καταψύκτης: 95 lt)

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Stainless steel look / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Ακουστικό σήμα στην κατάψυξη: ακουστικό

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Πλαστικά ράφια στην πόρτα, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 26 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Κάθετες λαβές σε εσοχή (χούφτες)

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CNel 4813

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 250 / 0,684 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 338 lt (Συντήρηση: 243 lt /  

Καταψύκτης: 95 lt)

Επίπεδο θορύβου: 42 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Stainless steel look / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Ακουστικό σήμα στην κατάψυξη: ακουστικό

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Πλαστικά ράφια στην πόρτα, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 26 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 9 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Κάθετες λαβές σε εσοχή (χούφτες)

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09
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CNno 4313

Ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 60 cm

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a 

κανονισμό.

CNel 4313

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 240 / 0,655 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 304 lt (Συντήρηση: 209 lt /  Καταψύκτης: 95 lt)

Επίπεδο θορύβου: 42 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Stainless steel look / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Ακουστικό σήμα στην κατάψυξη: ακουστικό

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Πλαστικά ράφια στην πόρτα, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 26 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 9 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Κάθετες λαβές σε εσοχή (χούφτες)

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09
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1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

CNno 4313

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 240 / 0,655 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 304 lt (Συντήρηση: 209 lt /  

Καταψύκτης: 95 lt)

Επίπεδο θορύβου: 42 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: NeonOrange / NeonOrange

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Ακουστικό σήμα στην κατάψυξη: ακουστικό

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Πλαστικά ράφια στην πόρτα, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 26 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 9 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Κάθετες λαβές σε εσοχή (χούφτες)

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CNfb 4313

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 240 / 0,655 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 304 lt (Συντήρηση: 209 lt /  

Καταψύκτης: 95 lt)

Επίπεδο θορύβου: 42 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: FrozenBlue / FrozenBlue

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Ακουστικό σήμα στην κατάψυξη: ακουστικό

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Πλαστικά ράφια στην πόρτα, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 26 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 9 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Κάθετες λαβές σε εσοχή (χούφτες)

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CNkw 4313

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 240 / 0,655 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 304 lt (Συντήρηση: 209 lt /  

Καταψύκτης: 95 lt)

Επίπεδο θορύβου: 42 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: KiwiGreen / KiwiGreen

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Ακουστικό σήμα στην κατάψυξη: ακουστικό

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Πλαστικά ράφια στην πόρτα, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 26 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 9 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Κάθετες λαβές σε εσοχή (χούφτες)

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09
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1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

Ψυγειοκαταψύκτες SmartFrost 55 cm

CUwb 3311

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 210 / 0,575 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 294 lt (Συντήρηση: 210 lt /  

Καταψύκτης: 84 lt)

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Waterblu / Waterblu

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 181,2 / 55 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστρεφόμενος 

διακόπτης

 · Ξεχωριστό ψυκτικό κύκλωμα: 1

 · Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη 

για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός LED

 · 2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 27 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο μηχανισμό 

ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CUfr 3311

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 210 / 0,575 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 294 lt (Συντήρηση: 210 lt /  

Καταψύκτης: 84 lt)

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: FireRed / FireRed

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 181,2 / 55 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστρεφόμενος 

διακόπτης

 · Ξεχωριστό ψυκτικό κύκλωμα: 1

 · Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη 

για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός LED

 · 2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 27 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο μηχανισμό 

ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CUag 3311

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 210 / 0,575 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 294 lt (Συντήρηση: 210 lt /  

Καταψύκτης: 84 lt)

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Avocado Green / Avocado Green

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 181,2 / 55 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστρεφόμενος 

διακόπτης

 · Ξεχωριστό ψυκτικό κύκλωμα: 1

 · Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη 

για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός LED

 · 2 συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 27 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Λαβές αλουμινίου με ενσωματωμένο μηχανισμό 

ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09
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Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

Με το ευφυές κεντρικό σύστημα ψύξης, η διαδικασία 
ψύξης είναι πιο γρήγορη και ελεγχόμενη. Ψυχρός αέ-
ρας παράγεται στο θάλαμο της κατάψυξης και μέσα 
από βαλβίδες περνάει στο θάλαμο της ψύξης. Δύο 
αισθητήρες θερμοκρασίας ρυθμίζουν τη διαδικασία 
και διασφαλίζουν ότι η επιθυμητή θερμοκρασία διατη-
ρείται με ακρίβεια μέσα στο θάλαμο συντήρησης.

Το BioCool-Box επιτρέπει τη ρύθμιση του 
επιπέδου υγρασίας στο ψυγείο έτσι ώστε το 
τρόφιμο να παραμένει μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα φρέσκο. Το BioCool-Box είναι 
τοποθετημένο πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, 
είναι εύκολο στη χρήση και εξασφαλίζει την 
ορατή αποθήκευση των τροφίμων. 

Δίπορτα Ψυγεία NoFrost 70 cm

CTNef 5215
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 270 / 0,739 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 418 lt (Συντήρηση: 332 lt /  Καταψύκτης: 86 lt)

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185,2 / 69,7 / 76 ¹

Χειριστήριο

 · Μονόχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" 

πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Ξεχωριστό ψυκτικό κύκλωμα: 2

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · Κεντρικό σύστημα ψύξης

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 1 BioCool-Box σε rollers

Κατάψυξη 4

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 10 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

 · Ράφι στην πόρτα

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Κάθετες λαβές σε εσοχή (χούφτες)

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 08, 09

Επιλογές χρώματος / υλικού:

CTN 5215 σε λευκό
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1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

Δίπορτα Ψυγεία SmartFrost 55 cm

CTPsl 2921
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 201 / 0,549 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 268 lt (Συντήρηση: 216 lt /  Καταψύκτης: 52 lt)

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ασημί / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 157,1 / 55 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστρεφόμενος διακόπτης

 · Ξεχωριστό ψυκτικό κύκλωμα: 1

Χώρος ψύξης

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine

 · Φωτισμός LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Λαβές σε εσοχή

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CTP 2921
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 201 / 0,549 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 268 lt (Συντήρηση: 216 lt /  Καταψύκτης: 52 lt)

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 157,1 / 55 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστρεφόμενος διακόπτης

 · Ξεχωριστό ψυκτικό κύκλωμα: 1

Χώρος ψύξης

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 4 ράφια GlassLine

 · Φωτισμός LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 24 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Λαβές σε εσοχή

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09
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Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

CTPsl 2521
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 187 / 0,510 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 231 lt (Συντήρηση: 187 lt /  Καταψύκτης: 44 lt)

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ασημί / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 140,1 / 55 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστρεφόμενος διακόπτης

 · Ξεχωριστό ψυκτικό κύκλωμα: 1

Χώρος ψύξης

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 3 ράφια GlassLine

 · Φωτισμός LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 22 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Λαβές σε εσοχή

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09

CTP 2521
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 187 / 0,510 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 231 lt (Συντήρηση: 187 lt /  Καταψύκτης: 44 lt)

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 140,1 / 55 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστρεφόμενος διακόπτης

 · Ξεχωριστό ψυκτικό κύκλωμα: 1

Χώρος ψύξης

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 3 ράφια GlassLine

 · Φωτισμός LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · Παγοθήκη

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 22 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Λαβές σε εσοχή

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 08, 09

X_KOM_N_GR_GR_01_1804_02-45_03.indd   45 26.04.18   16:45



Μονόπορτα ψυγεία

X_KOM_N_GR_GR_01_1804_46-61_03.indd   46 26.04.18   16:54

KBef 4310

47

X_KOM_N_GR_GR_01_1804_46-61_03.indd   47 26.04.18   16:54



60

48

Μονόπορτα Ψυγεία-Συντηρήσεις και κάτω του πάγκου

Τα συρτάρια BioFresh βρίσκονται πάνω σε τηλεσκοπι-
κές ράγες και εγγυώνται το τέλειο περιβάλλον για 
μεγαλύτερη φρεσκάδα. Όταν αποθηκεύονται τα 
τρόφιμά σας σε μια θερμοκρασία λίγο πάνω από 
0°C και στο σωστό επίπεδο υγρασίας, φρούτα και 
λαχανικά, ψάρια, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα 
διατηρούν τις βιταμίνες τους, τις ντελικάτες γεύσεις και 
την λαχταριστή εμφάνισή τους για πολύ περισσότερο 
απ’ ότι σε έναν συμβατικό χώρο του ψυγείου.

Η υψηλής ανάλυσης και υψηλής αντίθεσης 
μονόχρωμη 2.4" οθόνη αφής, είναι ενσωμα- 
τωμένη πίσω από την πόρτα και επιτρέπει τη 
ρύθμιση της θερμοκρασίας με έξυπνο τρόπο.

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5εκ 

(1,5εκ BluPerformance). Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

KBef 4310
Comfort

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 90 / 0,244 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 366 lt (Συντήρηση: 366 lt συμπ. BioFresh: 133 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185 / 60 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Μονόχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" 

πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και Biofresh

 · Aυτόματο SuperCool (περιορισμένη 

χρονική διάρκεια)

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και 

ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling με φίλτρο ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός οροφής LED

 · 3 ράφια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 2 

ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε DrySafe

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβή αλουμινίου με ενσωματωμένο 

μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο 

μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω 

μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου 

της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με 

περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 31

Επιλογές χρώματος / υλικού:

KB 4310 σε λευκό
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Η κατάψυξη 4 αστέρων εξασφαλίζει μακρο-
χρόνια διατήρηση των κατεψυγμένων μας 
τροφίμων. Οι θερμοκρασίες -18 C και ακόμα 
χαμηλότερα διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα 
καταψύχονται γρήγορα, ενώ οι βιταμίνες και 
τα θρεπτικά συστατικά τους διατηρούνται 
αναλλοίωτα. 

Χαρακτηριστικό για τη Comfort GlassLine 
είναι η ματ γυάλινη βάση από γυαλί ασφαλεί-
ας, πλαϊνά στηρίγματα και ένα όμορφο 
πλαίσιο από συνθετικό υλικό στο εσωτερικό 
της πόρτας. Για την ασφαλή φύλαξη των 
τροφίμων στην εσωτερική πλευρά της πόρτας 
τα ράφια για αναψυκτικά και μπουκάλια 
διαθέτουν μεταβλητά στηρίγματα.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

TP 1414
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 139 / 0,380 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 122 lt (Συντήρηση: 107 lt /  Καταψύκτης: 15 lt)

Επίπεδο θορύβου: 41 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Χειριστήριο

 · Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστρεφόμενος διακόπτης

 · Λειτουργία CoolPlus

Χώρος ψύξης

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 2 ράφια GlassLine

 · Φωτισμός LED

 · 1 ευρύχωρο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη 4

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 10 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingDesign

 · Εργονομική λεπτή λαβή

 · Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο χάρη στον μπροστινό εξαερισμό (σύστημα 

εξαερισμού μέσα από γρίλιες στον πάγκο) και αφαιρούμενο καπάκι

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02
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Καταψύκτες
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Με μια επιλογή από NoFrost, SmartFrost ή StopFrost – οι καταψύκτες Liebherr 
προσφέρουν μέγιστη ευκολία. Είτε κάθετοι, οριζόντιοι ή καταψύκτες κάτω 
του πάγκου – η Liebherr έχει την κατάλληλη συσκευή για κάθε ανάγκη σας. 
Επιλέξτε από διάφορα μεγέθη και εξοπλισμό.

Οι καταψύκτες μας: 
μια συνοπτική εικόνα

Σύστημα StopFrost: Αυτή η καινοτομία προσφέρει 2 σημαντικά πλεονεκτήματα: ο πάγος 
στον εσωτερικό χώρο της κατάψυξης μειώνεται αισθητά, έτσι ώστε απαιτείται πολύ πιο 
σπάνια απόψυξη. Με το σύστημα StopFrost δε δημιουργείται πλέον υποπίεση με το 
άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του καταψύκτη. Ο καταψύκτης μπορεί να ανοιχθεί 
άνετα αμέσως μετά το κλείσιμο του.

Με το σύστημα NoFrost δε χρειάζεται πλέον απόψυξη. Τα τρόφιμα καταψύχονται 
με ανακύκλωση ψυχρού αέρα, ενώ η υγρασία του αέρα διοχετεύεται προς τα έξω. 
Έτσι, στο χώρο της κατάψυξης δε δημιουργείται πάγος και τα τρόφιμα δεν 
παγώνουν εξωτερικά.

Χάρη στο σύστημα SmartFrost, οι εσωτερικοί τοίχοι είναι ιδιαίτερα λείοι και επομένως 
πανεύκολοι στο καθάρισμα. Τα ενδιάμεσα γυάλινα ράφια και τα διαφανή συρτάρια 
είναι αφαιρούμενα.

Μερικά μοντέλα λειτουργούν και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος –15°C.
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από τη σελίδα 56 από τη σελίδα 58

από τη σελίδα 59

από τη σελίδα 60

Καταψύκτες

Καταψύκτες κάτω του πάγκου

Οριζόντιοι καταψύκτες
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Καταψύκτες

Ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια

Στο τμήμα κατάψυξης τα συρτάρια και τα 
ενδιάμεσα ράφια μπορούν να αφαιρεθούν. 
Έτσι δημιουργείται VarioSpace - το πρακτικό 
σύστημα για πλήρη εκμετάλλευση του χώρου, 
για να δημιουργηθεί γρήγορα χώρος, ακόμα 
και για την πιο μεγάλη τούρτα.

Με το σύστημα NoFrost δε χρειάζεται πλέον 
απόψυξη. Τα τρόφιμα καταψύχονται με ανακύ- 
κλωση ψυχρού αέρα, ενώ η υγρασία του αέρα 
διοχετεύεται προς τα έξω. Έτσι, στο χώρο 
της κατάψυξης δε δημιουργείται πάγος και 
τα τρόφιμα δεν παγώνουν εξωτερικά.

Το αυτόματο σύστημα SuperFrost αναλαμ-
βάνει την ταχεία μείωση της θερμοκρασίας 
και δημιουργεί έτσι απόθεμα ψύχους στην 
 κατάψυξη και φροντίζει για την προστασία 
των βιταμινών των τροφίμων.

Πολλοί καταψύκτες φυλάσσονται σε χώρους 
εκτός σπιτιού, οπότε η Liebherr έχει αναπτύ-
ξει την τεχνολογία Frost Protect σε κάποια 
μοντέλα προκειμένου να λειτουργούν σε 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 
Μερικά μοντέλα λοιπόν λειτουργούν ακόμα 
και στους –15°C.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.
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Σύστημα StopFrost: Αυτή η καινοτομία προσφέρει 2 σημαντικά πλεονεκτήματα: ο πάγος στον εσωτερικό χώρο
της κατάψυξης μειώνεται αισθητά, έτσι ώστε απαιτείται πολύ πιο σπάνια απόψυξη. Με το σύστημα StopFrost δε
δημιουργείται πλέον υποπίεση με το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του καταψύκτη. Ο καταψύκτης μπορεί
να ανοιχθεί άνετα αμέσως μετά το κλείσιμο του.

Ομαλό κάλυμμα με αφρώδες υλικό: 
Η εξωτερική πλευρά του συμπυκνωτή έχει 
καλυφθεί με αφρώδες υλικό, με αποτέλεσμα 
ο καταψύκτης να λειτουργεί με ελάχιστους 
κραδασμούς και αθόρυβα. Στο περίβλημα δε 
σχηματίζονται σταγόνες εφίδρωσης και η λεία 
επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα.

Οι οριζόντιοι καταψύκτες της Premium σειράς 
προσφέρουν μεγάλη ευκολία στην καθημερινή 
χρήση με το μηχανισμό εύκολου κλεισίματος 
SoftSystem. Ενσωματωμένος μέσα στο μεντε-
σέ, ο μηχανισμός κλείνει μαλακά το καπάκι 
του καταψύκτη όσο απότομα και δυνατά και 
αν το σπρώξουμε.
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Κάθετοι Καταψύκτες NoFrost

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5εκ 

(1,5εκ BluPerformance). Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

GNPes 4355
Premium

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 168 / 0,458 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 268 lt

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel / Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185 / 60 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4

 · 8 συρτάρια, εκ των οποίων 7 πάνω σε rollers, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Φωτισμός LED

 · Ένδειξη κατάστασης

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 20 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβή αλουμινίου με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 08, 09, 10, 23, 24

GNP 4355
Premium

Ενεργειακή κλάση: K ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 168 / 0,458 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 268 lt

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 185 / 60 / 66,5 ¹

Χειριστήριο

 · Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 2.4" πίσω από την πόρτα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη 4

 · 8 συρτάρια, εκ των οποίων 7 πάνω σε rollers, VarioSpace

 · Παγοθήκη

 · Φωτισμός LED

 · Ένδειξη κατάστασης

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 20 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Χειρολαβή Slimline με ενσματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 08, 09, 10, 23, 24

X_KOM_N_GR_GR_01_1804_46-61_03.indd   56 26.04.18   16:55

60 60

57

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

GNP 3013
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 245 / 0,670 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 257 lt

Επίπεδο θορύβου: 41 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 184,1 / 60 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye μπροστά, πλήκτρα

 · Οθόνη με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Κατάψυξη 4

 · 8 συρτάρια, VarioSpace

 · Συρτάρι για βότανα και μούρα

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 20 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 20 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Χειρολαβή Slimline με ενσματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 08, 09, 10, 24

GNP 2313
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 206 / 0,563 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 185 lt

Επίπεδο θορύβου: 42 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 144,7 / 60 / 63 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye μπροστά, πλήκτρα

 · Οθόνη με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Κατάψυξη 4

 · 6 συρτάρια, VarioSpace

 · Συρτάρι για βότανα και μούρα

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 14 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 16 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Χειρολαβή Slimline με ενσματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 08, 09, 10, 24
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Κάθετοι Καταψύκτες SmartFrost

1  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

To ελκυστικό design, η στιβαρότητα κατασκευής 
των αφαιρούμενων διάφανων συρταριών 
αλλά και των ενδιάμεσων γυάλινων ραφιών, 
το εύκολα καθαριζόμενο εωτερικό τους, 
προσφέρουν την καλύτερη δυνατή λύση 
στην αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων 
σας.

Πολλοί καταψύκτες φυλάσσονται σε χώρους 
εκτός σπιτιού, οπότε η Liebherr έχει αναπτύ-
ξει την τεχνολογία Frost Protect σε κάποια 
μοντέλα προκειμένου να λειτουργούν σε 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 
Μερικά μοντέλα λοιπόν λειτουργούν ακόμα 
και στους –15°C.

GP 2433
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n ¹

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 191 / 0,522 kWh ¹

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 190 lt

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους −15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 144,7 / 60 / 63,2 ¹

Χειριστήριο

 · MagicEye μπροστά, πλήκτρα

 · Οθόνη με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

Κατάψυξη 4

 · 6 συρτάρια, VarioSpace

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 26 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 22 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Χειρολαβή Slimline με ενσματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Λαβές μεταφοράς, πίσω

 · Ροδάκια για ρύθμιση ύψους στο πίσω μέρος

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 08, 09, 10

X_KOM_N_GR_GR_01_1804_46-61_03.indd   58 26.04.18   16:55

55

59

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

Σύστημα ελέγχου MagicEye με ψηφιακή
ένδειξη θερμοκρασίας LCD εγγυάται με
απόλυτη ακρίβεια τη διατήρηση της
επιλεγμένης θερμοκρασίας. Χάρη στην
καλή διάταξη των λειτουργικών πλήκτρων
προσφέρεται εύκολος και άνετος χειρισμός. 

Χάρη στο σύστημα SmartFrost, οι εσωτερικοί 
τοίχοι είναι ιδιαίτερα λείοι και επομένως πανεύ-
κολοι στο καθάρισμα. Τα ενδιάμεσα γυάλινα ρά-
φια και τα διαφανή συρτάρια είναι αφαιρούμενα.

G 1213
Comfort

Ενεργειακή κλάση: m

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 190 / 0,518 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 98 lt

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους −15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 85,1 / 55,3 / 62,4

Χειριστήριο

 · MagicEye μπροστά, πλήκτρα

 · Οθόνη με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 26 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 11 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingDesign

 · Λαβή σε εσοχή

 · Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 08, 09
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Οριζόντιοι καταψύκτες

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

GT 6122
Comfort

Ενεργειακή κλάση: m

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 388 / 1,062 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 572 lt

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους −15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 91,5 / 165,3 / 80,9

Χειριστήριο

 · Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στη λαβή, πλήκτρα

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό

Κατάψυξη 4

 · Συμπυκνωτής καλυμμένος με αφρώδες υλικό για 

ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη λειτουργία, 

λιγότερη υγρασία και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 59 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 33 kg

 · Εκκένωση νερού απόψυξης

 · Διαχωριστικό αποτελούμενο από έναν αποσπώμενο 

δίσκο κατάψυξης – χρησιμοποιείται και σαν λεκάνη 

αποχέτευσης νερού στην απόψυξη

 · 3 Κρεμαστά καλάθια, τοποθετημένα σε σειρά, 13 

επιπλέον καλάθια διαθέσιμα ως ανταλλακτικό

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingDesign

 · Εργονομική λαβή για οριζόντιο καταψύκτη

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 09, 10, 25, 26

GTP 3656
Premium

Ενεργειακή κλάση: K

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 152 / 0,414 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 331 lt

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους −15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 91,5 / 137,8 / 80,9

Χειριστήριο

 · MagicEye στη λαβή, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Κατάψυξη 4

 · Συμπυκνωτής καλυμμένος με αφρώδες υλικό για 

ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη λειτουργία, 

λιγότερη υγρασία και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 68 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 35 kg

 · 1 Παγοκύστη

 · Εκκένωση νερού απόψυξης

 · Διαχωριστικό αποτελούμενο από έναν αποσπώμενο 

δίσκο κατάψυξης – χρησιμοποιείται και σαν λεκάνη 

αποχέτευσης νερού στην απόψυξη

 · 5 Κρεμαστά καλάθια, τοποθετημένα σε σειρά, 8 

επιπλέον καλάθια διαθέσιμα ως ανταλλακτικό

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingDesign

 · Εργονομική λαβή για οριζόντιο καταψύκτη

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 09, 10, 25

GT 4932
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 273 / 0,747 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 445 lt

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους −15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 91,5 / 137,8 / 80,9

Χειριστήριο

 · Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στη λαβή, πλήκτρα

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό

Κατάψυξη 4

 · Συμπυκνωτής καλυμμένος με αφρώδες υλικό για 

ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη λειτουργία, 

λιγότερη υγρασία και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 66 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 31 kg

 · Εκκένωση νερού απόψυξης

 · Διαχωριστικό αποτελούμενο από έναν αποσπώμενο 

δίσκο κατάψυξης – χρησιμοποιείται και σαν λεκάνη 

αποχέτευσης νερού στην απόψυξη

 · 2 Κρεμαστά καλάθια, τοποθετημένα σε σειρά, 11 

επιπλέον καλάθια διαθέσιμα ως ανταλλακτικό

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingDesign

 · Εργονομική λαβή για οριζόντιο καταψύκτη

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 09, 10, 25, 26
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GT 4232
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 247 / 0,675 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 380 lt

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους −15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 91,5 / 129,4 / 76

Χειριστήριο

 · Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στη λαβή, πλήκτρα

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό

Κατάψυξη 4

 · Συμπυκνωτής καλυμμένος με αφρώδες υλικό για 

ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη λειτουργία, 

λιγότερη υγρασία και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 64 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 29 kg

 · Εκκένωση νερού απόψυξης

 · Διαχωριστικό αποτελούμενο από έναν αποσπώμενο 

δίσκο κατάψυξης – χρησιμοποιείται και σαν λεκάνη 

αποχέτευσης νερού στην απόψυξη

 · 2 Κρεμαστά καλάθια, τοποθετημένα σε σειρά, 8 

επιπλέον καλάθια διαθέσιμα ως ανταλλακτικό

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingDesign

 · Εργονομική λαβή για οριζόντιο καταψύκτη

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 09, 10, 25, 26

GT 3032
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 209 / 0,570 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 284 lt

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους −15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 91,5 / 100,4 / 76

Χειριστήριο

 · Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στη λαβή, πλήκτρα

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό

Κατάψυξη 4

 · Συμπυκνωτής καλυμμένος με αφρώδες υλικό για 

ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη λειτουργία, 

λιγότερη υγρασία και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 54 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 27 kg

 · Εκκένωση νερού απόψυξης

 · Διαχωριστικό αποτελούμενο από έναν αποσπώμενο 

δίσκο κατάψυξης – χρησιμοποιείται και σαν λεκάνη 

αποχέτευσης νερού στην απόψυξη

 · 2 Κρεμαστά καλάθια, τοποθετημένα σε σειρά, 5 

επιπλέον καλάθια διαθέσιμα ως ανταλλακτικό

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingDesign

 · Εργονομική λαβή για οριζόντιο καταψύκτη

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 09, 10, 25, 26

GT 2132
Comfort

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 172 / 0,470 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 193 lt

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους −15 °C

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Λευκό / Λευκό 

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 91,5 / 75,9 / 76

Χειριστήριο

 · Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στη λαβή, πλήκτρα

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό

Κατάψυξη 4

 · Συμπυκνωτής καλυμμένος με αφρώδες υλικό για 

ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη λειτουργία, 

λιγότερη υγρασία και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 36 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 20 kg

 · Εκκένωση νερού απόψυξης

 · Διαχωριστικό αποτελούμενο από έναν αποσπώμενο 

δίσκο κατάψυξης – χρησιμοποιείται και σαν λεκάνη 

αποχέτευσης νερού στην απόψυξη

 · 1 Κρεμαστό καλάθι, τοποθετημένα σε σειρά, 3 

επιπλέον καλάθια διαθέσιμα ως ανταλλακτικό

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingDesign

 · Εργονομική λαβή για οριζόντιο καταψύκτη

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 09, 10, 25, 26
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Εντοιχιζόμενες Συσκευές
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Εντοιχιζόμενοι 

ψυγειοκαταψύκτες με BioFresh

ECBN 6256 

ECBN 6156

ECBN 5066

66 / 67

Εντοιχιζόμενα Side-by-Side
SBS 70I4

SBS 70I2
68 / 69

Εντοιχιζόμενοι 

ψυγειοκαταψύκτες με BioFresh

ICBN 3386

ICBN 3324
70

Εντοιχιζόμενοι 

ψυγειοκαταψύκτες με BioCool

SICN 3386

ICN 3376

ICUNS 3324

71

Εντοιχιζόμενα ψυγεία με BioFresh IKP 2360

IKBP 3560

IKB 3520

IK 3520

72 / 73

Εντοιχιζόμενοι καταψύκτες IGN 1064 73

Εντοιχιζόμενοι

συντηρητές κρασιού

WKEgw 582

WKEgb 582

WKEes 553

UWTgb 1682

UWTes 1672

UWKes 1752

EWTgb 2383

EWTgw 2383

EWTdf 2353

EWTgb 3583

EWTgw 3583

EWTdf 3553

87 – 90

σελίδα

Οι εντοιχιζόμενες συσκευές μπορούν πλήρως να ενσωματωθούν στο έπιπλο 

της κουζίνας, ώστε να μην φαίνονται καθόλου, δίνοντας ομοιόμορφη όψη 

στην κουζίνα σας.

Πόρτα πάνω στην πόρτα 

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται 

απευθείας πάνω στη πόρτα

της συσκευής.

Πως να βρείτε την κατάλληλη εντοιχιζόμενη συσκευή

Εντοιχιζόμενες συσκευές πλήρους εντοιχισμού

Πόρτα πάνω σε γλίστρες 

Η πόρτα του επίπλου κουζίνας τοποθετεί-

ται πάνω στη συσκευή με γλίστρες. Όταν 

η πόρτα της συσκευής ανοίγει, η πόρτα 

του επίπλου σύρεται πάνω στις γλίστρες.
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Εντοιχιζόμενοι ψυγειοκαταψύκτες με BioFresh

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

ECBN 6256
PremiumPlus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 322 / 0,881 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 471 lt (Συντήρηση: 357 lt συμπ. BioFresh: 68 lt /  Καταψύκτης: 114 lt)

Επίπεδο θορύβου: 42 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 203,2-207,2 / 91,5 / ελαχ. 62,5

Για το ειδικό βάθος εντοιχισμού δείτε σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 3 ράφια GlassLine

 · Μεταβλητό ράφι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θέση για μπουκάλια

 · Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές και οροφής

 · Φωτισμός LED BioFresh

 · 2 ράφια BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, και τα δύο ρυθμιζόμενα από 

HydroSafe σε DrySafe

Κατάψυξη 4

 · 2 συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, με αυτόματη επαναφορά

 · IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

 · Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,3 kg

 · Μέγιστη Χωρητικότητα σε παγάκια: 2,7 kg

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 40 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 11 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω

 · Αριστερός / δεξιός μεντεσές σταθερός

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 29, 30
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ECBN 6156
PremiumPlus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: m

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 410 / 1,121 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 471 lt (Συντήρηση: 357 lt συμπ. BioFresh: 68 lt /  

Καταψύκτης: 114 lt)

Επίπεδο θορύβου: 42 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 203,2-207,2 / 91,5 / ελαχ. 62,5

Για το ειδικό βάθος εντοιχισμού δείτε σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 3 ράφια GlassLine

 · Μεταβλητό ράφι που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως θέση για 

μπουκάλια

 · Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο 

πλευρές και οροφής

 · Φωτισμός LED BioFresh

 · 2 ράφια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, και τα δύο 

ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε 

DrySafe

Κατάψυξη 4

 · 2 συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες, με αυτόματη επαναφορά

 · IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

 · Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,3 kg

 · Μέγιστη Χωρητικότητα σε παγάκια: 2,7 kg

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 40 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 11 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω

 · Δεξιός μεντεσές σταθερός

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 08, 09

Αριστερόπορτο σταθερό (617)

Δεξιόπορτο σταθερό (001)

ECBN 5066
PremiumPlus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 287 / 0,785 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 379 lt (Συντήρηση: 276 lt συμπ. BioFresh: 57 lt /  

Καταψύκτης: 103 lt)

Επίπεδο θορύβου: 42 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 203,2-207,2 / 76,2 / ελαχ. 61

Για το ειδικό βάθος εντοιχισμού δείτε σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, Θήκη για αυγά

 · 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Μεταβλητή θέση για μπουκάλια

 · Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο 

πλευρές

 · Φωτισμός LED BioFresh

 · 2 ράφια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, και τα δύο 

ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε 

DrySafe

Κατάψυξη 4

 · 2 συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες, με αυτόματη επαναφορά

 · IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

 · Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,0 kg

 · Μέγιστη Χωρητικότητα σε παγάκια: 2,7 kg

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 30 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 12 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω

 · Δεξιός μεντεσές σταθερός

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 29, 30

Αριστερόπορτο σταθερό (617)

Δεξιόπορτο σταθερό (001)
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Εντοιχιζόμενα Side-by-Side

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

SIGN 3576
Premium

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 241 / 0,660 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 209 lt

Επίπεδο θορύβου: 37 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Κατάψυξη 4

 · 9 συρτάρια, εκ των οποίων 5 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace

 · IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

 · Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg

 · Μέγιστη Χωρητικότητα σε παγάκια: 1,5 kg

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 14 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Αντίσταση στο πλευρικό τοίχωμα

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 08, 09, 10, 11, 12

IKBP 3560
Premium

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: K

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 89 / 0,242 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 301 lt (Συντήρηση: 301 lt συμπ. BioFresh: 90 lt)

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 

Ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

 · 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · VarioSafe

 · Μεταβλητή θέση για μπουκάλια

 · Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές

 · Φωτισμός LED BioFresh

 · 3 ράφια BioFresh με SoftTelescopic, εκ των οποίων 2 ρυθμιζόμενα από 

HydroSafe σε DrySafe, 1 FlexSystem

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 03, 05, 12, 31

SBS 70I4
Premium
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SIGN 3524
Comfort

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 244 / 0,668 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 213 lt

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

Κατάψυξη 4

 · 8 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη με καπάκι

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 14 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Αντίσταση στο πλευρικό τοίχωμα

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 08, 09, 10, 12

IK 3520
Comfort

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 117 / 0,319 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 325 lt

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Aυτόματο SuperCool

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη

 · 7 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός LED

 · 2 BioCool-Boxes πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 05, 12, 31

SBS 70I2
Comfort
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Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

Εντοιχιζόμενοι ψυγειοκαταψύκτες με BioFresh

ICBN 3386
Premium

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 232 / 0,633 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 233 lt (Συντήρηση: 176 lt συμπ. BioFresh: 67 lt /  

Καταψύκτης: 57 lt)

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 

Ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

 · 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Μεταβλητή θέση για μπουκάλια

 · Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο 

πλευρές

 · Φωτισμός LED BioFresh

 · 2 ράφια BioFresh με SoftTelescopic, 

εκ των οποίων 1 ρυθμιζόμενα από 

HydroSafe σε DrySafe, 1 FlexSystem

Κατάψυξη 4

 · 4 συρτάρια, εκ των οποίων 1 πάνω σε 

rollers, VarioSpace

 · IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

 · Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg

 · Μέγιστη Χωρητικότητα σε παγάκια: 1,0 kg

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 14 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 10 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

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

ICBN 3324
Comfort

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 235 / 0,643 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 237 lt (Συντήρηση: 175 lt συμπ. BioFresh: 67 lt /  

Καταψύκτης: 62 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, 

πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης 

και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά 

ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση 

βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για 

μπουκάλια, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη

 · 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 

1 διαιρούμενο

 · Φωτισμός LED

 · 2 ράφια BioFresh πάνω σε 

τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 

ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε DrySafe

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη με καπάκι

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή 

ρεύματος: 15 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 

ωρών: 10 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί 

ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους 

μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 31
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Εντοιχιζόμενοι ψυγειοκαταψύκτες με BioCool

SICN 3386
Premium

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 230 / 0,628 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 255 lt (Συντήρηση: 193 lt /  

Καταψύκτης: 62 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 

177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής
 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
 · Aυτόματο SuperCool
 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά ελεγχόμενο
 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 
και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling
 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, 
αφαιρούμενα VarioBoxes, Ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, 
βουτυροθήκη

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο
 · VarioSafe
 · Κολώνα φωτισμού LED αριστερά
 · 1 BioCool-Box πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες με φωτισμό 
LED

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε rollers, 
VarioSpace

 · Παγοθήκη με καπάκι
 · Φωτισμός LED
 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 14 ώρες
 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
 · 2 Παγοκύστες
 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Αντίσταση στο πλευρικό τοίχωμα
 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 · Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

ICN 3376
Premium

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 230 / 0,628 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 255 lt (Συντήρηση: 193 lt /  

Καταψύκτης: 62 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 

177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, 

αφαιρούμενα VarioBoxes, Ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, 

βουτυροθήκη

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · VarioSafe

 · Κολώνα φωτισμού LED αριστερά

 · 1 BioCool-Box πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες με φωτισμό 

LED

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε rollers, 

VarioSpace

 · Παγοθήκη με καπάκι

 · Φωτισμός LED

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 15 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

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

ICUNS 3324
Comfort

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 230 / 0,630 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 256 lt (Συντήρηση: 194 lt /  

Καταψύκτης: 62 lt)

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 

177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης

 · Ξεχωριστό ψυκτικό κύκλωμα: 1

 · Aυτόματο SuperFrost, χρονικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, 

ρυθμιζόμενη αυγοθήκη

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · Φωτισμός LED

 · 1 BioCool-Box σε rollers

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, VarioSpace

 · Παγοθήκη με καπάκι

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 15 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 31, 32

X_KOM_N_GR_GR_01_1804_62-103_03.indd   71 27.04.18   10:39



178 178 178

72

Εντοιχιζόμενα ψυγεία

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

IKBP 3560
Premium

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: K

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 89 / 0,242 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 301 lt 

(Συντήρηση: 301 lt συμπ. BioFresh: 90 lt)

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 

177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, 

αφαιρούμενα VarioBoxes, Ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, 

βουτυροθήκη

 · 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · VarioSafe

 · Μεταβλητή θέση για μπουκάλια

 · Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές

 · Φωτισμός LED BioFresh

 · 3 ράφια BioFresh με SoftTelescopic, εκ των οποίων 2 

ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε DrySafe, 1 FlexSystem

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 03, 05, 12, 31

IKB 3520
Comfort

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 133 / 0,363 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 301 lt 

(Συντήρηση: 301 lt συμπ. BioFresh: 90 lt)

Επίπεδο θορύβου: 37 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 

177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης

 · Aυτόματο SuperCool

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και κατάψυξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, 

ρυθμιζόμενη αυγοθήκη

 · 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · Φωτισμός LED

 · 3 ράφια BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ 

των οποίων 1 ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε DrySafe

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 05, 12, 31

IK 3520
Comfort

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 117 / 0,319 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 325 lt

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 

177,2-178,8 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Aυτόματο SuperCool

Χώρος ψύξης

 · PowerCooling

 · Ράφι Comfort GlassLine με θήκη για μπουκάλια, 

ρυθμιζόμενη αυγοθήκη

 · 7 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Φωτισμός LED

 · 2 BioCool-Boxes πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 04, 05, 12, 31
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Εντοιχιζόμενοι καταψύκτες

IKP 2360
Premium

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: K

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 70 / 0,190 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 216 lt

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 122-123,6 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Aυτόματο SuperCool

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης

 · Ράφι Premium GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, 

Ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη

 · 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενο

 · VarioSafe

 · Ράφι για μπουκάλια

 · Κολώνα φωτισμού LED αριστερά

 · 1 BioCool-Box πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες με φωτισμό LED

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02, 03, 04, 12, 31

IGN 1064
Premium

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 146 / 0,398 kWh

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 63 lt

Επίπεδο θορύβου: 37 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 71,4-73 / 56-57 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · MagicEye πίσω από την πόρτα, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Αυτόματο SuperFrost, ποσοτικά ελεγχόμενο

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Κατάψυξη 4

 · 3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε rollers, VarioSpace

 · Παγοθήκη με καπάκι

 · Χρόνος διατήρησης σε διακοπή ρεύματος: 15 ώρες

 · Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 11 kg

 · 2 Παγοκύστες

 · Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Αντίσταση στην οροφή

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 08, 09, 10, 12
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wine.liebherr.com
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Ο καινοτομικός φωτισμός LED, ενσωματωμένος
στην οροφή του συντηρητή ή στις μονωτικές
πλάκες, διαθέτει dimmer, εξασφαλίζοντας έτσι
έναν ευχάριστο και ομοιόμορφο φωτισμό του
εσωτερικού χώρου. Όλα τα μοντέλα Vinidor
είναι εξοπλισμένα με ψυχρό LED που δεν
επιτρέπει την ανάπτυξη θερμότητας.

Η ηλεκτρονική οθόνη ελέγχου έχει ενσωματωθεί στη μονωτική πλάκα. Η ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασιών είναι 
εμφανής εξωτερικά λόγω της γυάλινης πόρτας. Ο συναγερμός σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή ανοιχτής πόρ-
τας, ενημερώνει άμεσα το χρήστη. Το κλείδωμα πλήκτρων επίσης προστατεύει από ανεπιθύμητες αλλαγές στη 
λειτουργία του συντηρητή.

Συντηρητές κρασιού

Το φιμέ τζάμι από κρύσταλλο ασφαλείας των 
συντηρητών κρασιού της Liebherr, διασφαλίζει την 
προστασία των πολύτιμων κρασιών σας από τις 
υπεριώδεις ακτίνες UV. Το πρακτικό αλουμινένιο 
χερούλι, με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος, 
προσφέρει εύκολο και επαναλαμβανόμενο 
άνοιγμα της πόρτας με την ελάχιστη προσπάθεια.

Ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια
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Το μοναδικό σύστημα απαλού κλεισίματος πόρ-
τας SoftSystem προσφέρει ασφάλεια και άνεση. 
Ενσωματωμένο στην πόρτα, το SoftSystem εξα-
σθενίζει την κίνηση σε κάθε κλείσιμο της πόρτας 
και εγγυάται ένα ιδιαίτερα απαλό κλείσιμο. Επι-
πλέον, η πόρτα κλείνει αυτόματα από μία γωνία 
ανοίγματος περίπου 45°.

Το πρακτικό ράφι παρουσίασης των μοντέλων 
της σειράς Vinidor ικανοποιεί ταυτόχρονα την 
ανάγκη για αποθήκευση αλλά και παρουσίαση 
των κρασιών σας. Τα μπουκάλια μπορούν να 
τοποθετηθούν οριζόντια και σε σειρά.

Για καλύτερη οργάνωση και αποθήκευση των μπουκαλιών υπάρχουν τα ράφια από ξύλο στη φυσική του 
 μορφή, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους. Για άριστη εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου, μπορούν να τοποθετη-
θούν τα μπουκάλια το ένα αντίθετα προς το άλλο. Τα ξύλινα ράφια έχουν κατασκευαστεί έτσι, ώστε να συγκρα-
τούνται καλά τα μπουκάλια Bordeaux. Η ταμπελίτσα κουμπώνει στο ράφι και σας παρέχει γρήγορη και άμεση 
πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα κρασιά σας.
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Οι συντηρητές κρασιών μας: 
μια συνοπτική εικόνα

Σειρά Vinidor
Η σειρά Vinidor συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των συσκευών 
διατήρησης κλίματος κρασιών και των συντηρητών κρασιών άριστα 
σε μία συσκευή. Αυτή η σειρά προσφέρει 2 ή 3 τμήματα για κρασί, 
στα οποία μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία ανεξάρτητα και με 
απόλυτη ακρίβεια μεταξύ +5 βαθμών Κελσίου και +20 βαθμών 
Κελσίου. Έτσι, μπορείτε να φυλάξετε ταυτόχρονα κόκκινο και λευκό 
κρασί, ή ακόμα και σαμπάνια σε μία συσκευή, στην εκάστοτε σωστή 
θερμοκρασία για απόλυτη απόλαυση. Ακόμη και αν πρέπει να 
αποθηκεύσετε μεγαλύτερη ποσότητα κρασιού για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, οι συσκευές αυτές προσφέρουν την ιδανική 
δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας. Χάρη στο διαφορετικό 
μέγεθος των ζωνών για το κρασί, οι συσκευές αυτές 
προσαρμόζονται σε κάθε ποικιλία κρασιών.

Οι συσκευές συντήρησης κρασιών 
GrandCru και Vinothek
Οι συσκευές συντήρησης κρασιών μπορούν να ρυθμιστούν με
ακρίβεια μεταξύ +5 και +20 βαθμών Κελσίου. Στις συσκευές αυτές
η επιλεγμένη θερμοκρασία διατηρείται ομοιόμορφη και σταθερή σε
όλο τον εσωτερικό χώρο. Έτσι, οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες
για μακροπρόθεσμη αποθήκευση και ωρίμανση μεγαλύτερων
αποθεμάτων κρασιού. Επίσης, ανάλογα την θερμοκρασία που θα
επιλέξουμε, ο συντηρητής μπορεί να μας προσφέρει το κρασί στη
σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος.

+5°C έως +20°C

+5°C έως +20°C

+5°C έως +20°C

+5°C έως +20°C
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Οι λάτρεις του κρασιού έχουν τις αυστηρότερες απαιτήσεις όταν πρόκειται για 
την αποθήκευση των αγαπημένων τους κρασιών. Πολλοί θέλουν να έχουν την 
δυνατότητα να απολαύσουν τα εκλεκτά κρασιά τους ανά πάσα ώρα και στιγμή. 
Άλλοι προτιμούν να συλλέγουν για μεγάλο χρονικό διάστημα κρασιά. Μερικοί 
θέλουν και τα δύο. Για κάθε ανάγκη η Liebherr έχει τον ιδανικό συντηρητή 
κρασιών που εγγυάται πάντα τη σωστή θερμοκρασία.

GrandCru – από τη σελίδα 82Vinidor – από τη σελίδα 80

Vinothek – από τη σελίδα 84 Design & Lifestyle – από τη σελίδα 91
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Συντηρητές κρασιών Vinidor

1  Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

WTes 5872
Vinidor

Ενεργειακή κλάση: A ²

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 180 / 0,493 kWh ²

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 178 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 578 / 496 lt

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο 

ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 192 / 70 / 74,2 ²

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας στις 3 ζώνες

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 3 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν από +5°C έως +20°C

 · 3 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 13 ράφια, εκ των οποίων 10 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι 

παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβή αλουμινίου με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 13, 14, 16, 18, 21

WTes 5972
Vinidor

Ενεργειακή κλάση: A ²

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 182 / 0,498 kWh ²

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 211 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 593 / 516 lt

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο 

ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 192 / 70 / 74,2 ²

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας στις 2 ζώνες

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν από +5°C έως +20°C

 · 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι 

παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβή αλουμινίου με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 13, 14, 16, 18, 21
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2  Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 3,5εκ. 

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

Η σειρά Vinidor προσφέρει 2 τμήματα για κρασί, 
στα οποία μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία 
ανεξάρτητα και με απόλυτη ακρίβεια μεταξύ 
+5°C βαθμών Κελσίου και +20°C βαθμών 
Κελσίου. Η ψηφιακή οθόνη είναι ακριβής και 
εύκολη στο χειρισμό.

Η σειρά Vinidor προσφέρει σταθερά ξύλινα 
συρταρωτά ράφια για καλύτερη τάξη και 
εύκολη πρόσβαση. Τα χειροποίητα ράφια από 
ξύλο στη φυσική του μορφή είναι ό,τι καλύτερο 
για την ασφαλή αποθήκευση των μπουκαλιών 
Bordeaux. Εάν τοποθετηθούν τα μπουκάλια 
των κρασιών στα συρταρωτά ξύλινα ράφια το 
ένα αντίθετα προς το άλλο, μπορείτε να εκμε- 
ταλλευτείτε όλη τη χωρητικότητα των συσκευών.

WTes 1672
Vinidor

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 137 / 0,375 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 34 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 123 / 95 lt

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο 

ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 82,2 / 59,8 / 57,8

Χειριστήριο

 · MagicEye οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας στις 2 ζώνες

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν από +5°C έως +20°C

 · 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 5 ράφια, εκ των οποίων 3 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβή αλουμινίου

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 13, 14, 16, 21, 35
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Συντηρητές κρασιών GrandCru

1  Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

WKt 6451
GrandCru

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 118 / 0,323 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 312 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 666 / 625 lt

Επίπεδο θορύβου: 41 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-T (+10°C έως +43°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Συμπαγής πόρτα, Μπορντώ

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 193 / 74,7 / 75,9

Χειριστήριο

 · MagicEye μπροστά, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από +5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Εσωτερικός φωτισμός LED

 · Ρυθμιζόμενος εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 7 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · SwingLine

 · Λαβή αλουμινίου με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 16, 17, 21

WKt 5552
GrandCru

Ενεργειακή κλάση: m

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 140 / 0,382 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 253 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 573 / 525 lt

Επίπεδο θορύβου: 41 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο Μπορντώ

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 192 / 70 / 74,2

Χειριστήριο

 · MagicEye εσωτερικό, ηλεκτρονικά πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από +5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος

 · Ρυθμιζόμενος εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 7 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβή αλουμινίου με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 15, 16, 17, 18, 21
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WKes 4552
GrandCru

Ενεργειακή κλάση: m

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 133 / 0,364 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 201 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 478 / 435 lt

Επίπεδο θορύβου: 41 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο 

ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165 / 70 / 74,2

Χειριστήριο

 · MagicEye εσωτερικό, ηλεκτρονικά πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από +5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος

 · Ρυθμιζόμενος εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 6 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβή αλουμινίου με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 13, 15, 16, 17, 18, 21

WKt 4552
GrandCru

Ενεργειακή κλάση: m

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 133 / 0,364 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 201 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 478 / 435 lt

Επίπεδο θορύβου: 41 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο Μπορντώ

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165 / 70 / 74,2

Χειριστήριο

 · MagicEye εσωτερικό, ηλεκτρονικά πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από +5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού 

άνθρακα FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος

 · Ρυθμιζόμενος εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 6 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Λαβή αλουμινίου με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 15, 16, 17, 18, 21
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Συντηρητές κρασιών Vinothek

1  Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

WKb 4212
Vinothek

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 168 / 0,458 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 200 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 427 / 395 lt

Επίπεδο θορύβου: 41 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο 

μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165 / 60 / 73,9

Χειριστήριο

 · MagicEye μπροστά, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από 

+5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Εσωτερικός φωτισμός μόνιμα αναμένος

 · Ρυθμιζόμενος εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 6 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Εργονομική λεπτή λαβή, μαύρη

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 15, 16, 21, 26

WKb 3212
Vinothek

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 161 / 0,441 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 164 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 336 / 309 lt

Επίπεδο θορύβου: 39 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο 

μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 135 / 60 / 73,9

Χειριστήριο

 · MagicEye μπροστά, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από 

+5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Εσωτερικός φωτισμός μόνιμα αναμένος

 · Ρυθμιζόμενος εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 4 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Εργονομική λεπτή λαβή, μαύρη

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 15, 16, 21, 26

WKb 1812
Vinothek

Ενεργειακή κλάση: m

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 113 / 0,307 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 66 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 145 / 134 lt

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο 

μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 89 / 60 / 61,3

Χειριστήριο

 · MagicEye μπροστά, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από 

+5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Εσωτερικός φωτισμός μόνιμα αναμένος

 · Ρυθμιζόμενος Γαλβανισμένες σχάρες

 · 3 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Εργονομική λεπτή λαβή, μαύρη

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 16, 19, 21, 26
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Πολυζωνικοί συντηρητές κρασιού Vinothek

WTb 4212
Vinothek

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 168 / 0,460 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 200 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 427 / 395 lt

Επίπεδο θορύβου: 41 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165 / 60 / 73,9

Χειριστήριο

 · MagicEye μπροστά, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 6 στρώματα θερμοκρασίας από +5°C έως +18°C

 · Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω πέτρας λάβας

 · Εσωτερικός φωτισμός μόνιμα αναμένος

 · Ρυθμιζόμενος εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 6 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Εργονομική λεπτή λαβή, μαύρη

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 15, 16, 22, 26

WTr 4211
Vinothek

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 167 / 0,457 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 200 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 409 / 377 lt

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Συμπαγή πόρτα, μπορντό / μαύρο

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 165 / 60 / 73,9

Χειριστήριο

 · MagicEye μπροστά, πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 6 στρώματα θερμοκρασίας από +5°C έως +18°C

 · Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω πέτρας λάβας

 · Ρυθμιζόμενος εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 6 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Εργονομική λεπτή λαβή, μαύρη

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 15, 16, 22, 26
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Εντοιχιζόμενοι Συντηρητές κρασιών Vinidor

UWTgb 1682
Vinidor

Συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 144 / 0,392 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 34 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 123 / 94 lt

Επίπεδο θορύβου: 36 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82-87 / 60 / ελαχ. 58

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας στις 2 ζώνες

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν 

από +5°C έως +20°C

 · 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 5 ράφια, εκ των οποίων 3 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · TipOpen

 · Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό 

ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 21

UWTes 1672
Vinidor

Συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: B

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 196 / 0,535 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 34 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 123 / 94 lt

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82-87 / 60 / ελαχ. 58

Χειριστήριο

 · MagicEye εσωτερικό, ηλεκτρονικά πλήκτρα

 · Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας στις 2 ζώνες

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν 

από +5°C έως +20°C

 · 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 5 ράφια, εκ των οποίων 3 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Λαβή αλουμινίου

 · Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 13, 14, 16, 21, 35

UWKes 1752
GrandCru

Συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 145 / 0,396 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 46 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 135 / 110 lt

Επίπεδο θορύβου: 38 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 82-87 / 60 / ελαχ. 58

Χειριστήριο

 · MagicEye εσωτερικό, ηλεκτρονικά πλήκτρα

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από 

+5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 4 ράφια, εκ των οποίων 3 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Λαβή αλουμινίου

 · Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό 

ανοίγματος

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 13, 14, 16, 17, 21, 35

1  Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.
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1  Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

Εντοιχιζόμενοι Συντηρητές κρασιών Vinidor

EWTgb 3583
Vinidor

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / εντοιχιζόμενη με décor panel

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 162 / 0,442 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 83 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 307 / 271 lt

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN (+10°C έως +32°C)

Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 178 / 56 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας στις 2 ζώνες

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν 

από +5°C έως +20°C

 · 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · TipOpen

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό 

ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 16, 21

EWTgw 3583
Vinidor

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / εντοιχιζόμενη με décor panel

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 162 / 0,442 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 83 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 307 / 271 lt

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN (+10°C έως +32°C)

Λευκή μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 178 / 56 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας στις 2 ζώνες

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν 

από +5°C έως +20°C

 · 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · TipOpen

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό 

ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 16, 21

EWTdf 3553
Vinidor

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / εντοιχιζόμενη με décor panel

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 162 / 0,443 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 80 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 289 / 254 lt

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 178 / 56 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας στις 2 ζώνες

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν 

από +5°C έως +20°C

 · 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό 

ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 16, 21, 28
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EWTgb 2383
Vinidor

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / εντοιχιζόμενη με décor panel

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 152 / 0,414 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 51 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 195 / 169 lt

Επίπεδο θορύβου: 32 dB(A) Αθόρυβο

Ζώνη κλίματος: SN (+10°C έως +32°C)

Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 122 / 56 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας στις 2 ζώνες

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν 

από +5°C έως +20°C

 · 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 6 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · TipOpen

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 21

EWTgw 2383
Vinidor

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / εντοιχιζόμενη με décor panel

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 152 / 0,414 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 51 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 195 / 169 lt

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN (+10°C έως +32°C)

Λευκή μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 122 / 56 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας στις 2 ζώνες

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν 

από +5°C έως +20°C

 · 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 6 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · TipOpen

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό 

ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 16, 21

EWTdf 2353
Vinidor

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / εντοιχιζόμενη με décor panel

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 152 / 0,416 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 48 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 183 / 158 lt

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 122 / 56 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας στις 2 ζώνες

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστούν 

από +5°C έως +20°C

 · 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 6 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Αναστρέψιμη πόρτα

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό 

ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 16, 21, 28

X_KOM_N_GR_GR_01_1804_62-103_03.indd   89 27.04.18   10:40



45 45 45

90

Εντοιχιζόμενοι Συντηρητές κρασιών GrandCru

1  Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 3. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

WKEgw 582
GrandCru

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / εντοιχιζόμενη με décor panel

Ενεργειακή κλάση: m

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 106 / 0,290 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 18 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 48 / 46 lt

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Λευκή μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 45-56 / 55 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από 

+5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 3 ράφια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Αναδιπλούμενη πόρτα με τεχνολογία TipOpen

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό 

ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 21

WKEgb 582
GrandCru

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / εντοιχιζόμενη με décor panel

Ενεργειακή κλάση: m

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 106 / 0,290 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 18 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 48 / 46 lt

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 45-56 / 55 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από 

+5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 3 ράφια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Αναδιπλούμενη πόρτα με τεχνολογία TipOpen

 · Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό 

ανοίγματος

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 21

WKEes 553
GrandCru

Εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 130 / 0,356 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 18 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 48 / 46 lt

Επίπεδο θορύβου: 34 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN (+10°C έως +32°C)

Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): 45 / 56 / ελαχ. 55

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από 

+5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 3 ράφια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές 

ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · Λαβή σε εσοχή

 · Αναστρέψιμη πόρτα

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 13, 14, 16, 21
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Design & Lifestyle προϊόντα

CMes 502

Ενεργειακή κλάση: m

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 107 / 0,293 kWh

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 45 / 42 lt

Επίπεδο θορύβου: 35 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN-ST (+10°C έως +38°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο 

από ανοξείδωτο ατσάλι και SmartSteel / Ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 61,2 / 42,5 / 45

Χειριστήριο

 · Μηχανικός έλεγχος θερμοκρασιών

Χώρος ψύξης

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από 

+2°C έως +10°C

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Γαλβανισμένες σχάρες

 · 3 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

 · Δεξιός μεντεσές σταθερός

 · Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 01, 02

WKes 653
GrandCru

Ενεργειακή κλάση: n

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 75 / 0,205 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0.75 lt: 12 ¹

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 56 / 38 lt

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: SN (+10°C έως +32°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο 

ατσάλι και SmartSteel / Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 61,2 / 42,5 / 47,8

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από 

+5°C έως +20°C

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

 · 3 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Δεξιός μεντεσές σταθερός

 · Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

 · Συρτάρι των αξεσουάρ

 · Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 16, 20, 21

ZKes 453
Humidor

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 162 / 0,443 kWh

Μικτή / ωφέλιμη χωρητικότητα: 43 / 39 lt

Επίπεδο θορύβου: 40 dB(A)

Ζώνη κλίματος: N (+16°C έως +32°C)

Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα: Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο 

από ανοξείδωτο ατσάλι και SmartSteel / Ανοξείδωτο 

ατσάλι με SmartSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β): 61,2 / 42,5 / 47,8

Χειριστήριο

 · LCD οθόνη εσωτερικά, αφής

 · Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας

 · Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό 

και ακουστικό

 · Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

 · Κλείδωμα για παιδιά

Humidor

 · 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμιστεί από 

+16°C έως +20°C

 · Εύρος υγρασίας, ρυθμιζόμενο μέσω 68% έως 75%

 · Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή 

φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 

FreshAir

 · Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα

 · Φωτισμός LED μόνιμα αναμμένος, με dimmer

 · Εξοπλισμός από ισπανικό ξύλο κέδρου

 · 2 αποθηκευτικοί χώροι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 · HardLine

 · Δεξιός μεντεσές σταθερός

 · 2 κουτιά παρουσίασης

 · Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο

 · Κλειδαριά

Ειδικά αξεσουάρ (από σελίδα 96)

 · 06, 20
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92

Σχέδια εντοιχισμού

Συμπεριλαμβάνεται ενισχυμένος σωλήνας (μήκους 3 m, 
3/4" ιντσών) για τη σύνδεση με την παροχή νερού. 

Max βάρος της πόρτας του επίπλου (πόρτα συντήρησης): 12 kg 

Max βάρος της πόρτας του επίπλου (συρτάρια κατάψυξης): 10 kg ανά συρτάρι

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Για τη σύνδεση με μόνιμη παροχή νερού για την παραγωγή πάγου απαιτείται ενισχυμένος 
εύκαμπτος σωλήνας μήκους 3 m (3/4'' ιντσών).
Επίησς, διατίθεται σαν ανταλλακτικό σωληνας σύνδεσης 3 μέτρων (Part No. 6030 785).

Συμπεριλαμβάνεται ενισχυμένος σωλήνας (μήκους 3 m, 
3/4" ιντσών) για τη σύνδεση με την παροχή νερού. 

Max βάρος της πόρτας του επίπλου (πόρτα συντήρησης): 12 kg

Max βάρος της πόρτας του επίπλου (συρτάρια κατάψυξης): 10 kg ανά συρτάρι

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Είτε ανακαινίζετε την κουζίνα σας και αντικαθιστάτε την παλιά σας συσκευή, είτε σκοπεύετε να σχεδιάσετε τη νέα σας 
κουζίνα, η Liebherr σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα από εντοιχιζόμενες συσκευές κατάλληλες να καλύψουν και τις 
πιο απαιτητικές ανάγκες Liebherr. 

 · ECBN 6256 4

 · ECBN 6156 4

[ mm ]

[ mm ]

* προτεινόμενο 560 mm

Συμπεριλαμβάνεται ενισχυμένος σωλήνας (μήκους 3 m, 
3/4" ιντσών) για τη σύνδεση με την παροχή νερού. 

Max βάρος της πόρτας του επίπλου (πόρτα συντήρησης): 27 kg 

Max βάρος της πόρτας του επίπλου (συρτάρια κατάψυξης): 10 kg ανά συρτάρι

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

 · ECBN 5066 4

[ mm ]

 · ECBN 6256 4

Για τη σύνδεση με μόνιμη παροχή νερού για την παραγωγή πάγου απαιτείται ενισχυμένος 
εύκαμπτος σωλήνας μήκους 3 m (3/4'' ιντσών).
Επίησς, διατίθεται σαν ανταλλακτικό σωληνας σύνδεσης 3 μέτρων (Part No. 6030 785).

 · ECBN 6156 4

Για τη σύνδεση με μόνιμη παροχή νερού για την παραγωγή πάγου απαιτείται ενισχυμένος 
εύκαμπτος σωλήνας μήκους 3 m (3/4'' ιντσών).
Επίησς, διατίθεται σαν ανταλλακτικό σωληνας σύνδεσης 3 μέτρων (Part No. 6030 785).

 · ECBN 5066 4
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Σχέδια εντοιχισμού

[ mm ]

Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 26 kg

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

 · SBS 70I4 4

Μόνιμη παροχή νερού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της παγομηχανής (3/4" ιντσών).
Επίησς, διατίθεται σαν ανταλλακτικό σωληνας σύνδεσης 3 μέτρων (Part No. 6030 785).

 · SBS 70I4 4

 · ICBN 3386 4

 · SIGN 3576 4

[ mm ]

Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 26 kg

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

 · SBS 70I2 4

[ mm ]

Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου
(πόρτα συντήρησης): 18 kg
Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου
(συρτάρια κατάψυξης): 12 kg ανά συρτάρι

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

 · ICBN 3386 4

[ mm ]

Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 
(πόρτα συντήρησης): 18 kg
Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 
(συρτάρια κατάψυξης): 12 kg 

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν  πάνω στην 
πόρτα του ψυγείου. Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.
Ύψος / Πλάτος / Βάθος εγκατάστασης σε mm:
1772-1788 / 560-570 / τουλάχιστον 550. Εξαερισμός min 38 mm.

 · ICBN 3324 4

[ mm ]

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν
πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.
Ύψος / Πλάτος / Βάθος εγκατάστασης σε mm:
1772-1788 / 560-570 / τουλάχιστον 550.
Εξαερισμός min 38mm.

 · ICUNS 3324 4

[ mm ]

Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 
(πόρτα συντήρησης): 18 kg
Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 
(συρτάρια κατάψυξης): 12 kg 

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν  πάνω στην 
πόρτα του ψυγείου. Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.
Ύψος / Πλάτος / Βάθος εγκατάστασης σε mm:
1772-1788 / 560-570 / τουλάχιστον 550. Εξαερισμός min 38 mm.

 · SICN 3386 4

[ mm ]

Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 
(πόρτα συντήρησης): 18 kg
Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 
(συρτάρια κατάψυξης): 12 kg 

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν  πάνω στην 
πόρτα του ψυγείου. Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.
Ύψος / Πλάτος / Βάθος εγκατάστασης σε mm:
1772-1788 / 560-570 / τουλάχιστον 550. Εξαερισμός min 38 mm.

 · ICN 3376 4
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Σχέδια εντοιχισμού

[ mm ]

Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 14 kg.

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν 
πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

 · IGN 1064 4

* προτεινόμενο 560 mm

 · UWKes 1752

[ mm ]

Μοντέλο κάτω του πάγκου:
Το ύψος της συσκευής μπορεί να προσαρμοστεί 
έως και 50 mm με ρύθμιση στα ποδαράκια. 
Εξαερισμός από τη βάση της συσκευής, δε 
χρειάζεται γρίλλια εξαερισμού στον πάγκο εργασίας.

Γυάλινη πόρτα χωρίς πλαίσιο και χερούλι.
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 716 / 592 / 38 mm

 · UWTgb 1682

[ mm ]

Μοντέλο κάτω του πάγκου:
Το ύψος της συσκευής μπορεί να προσαρμοστεί 
έως και 50 mm με ρύθμιση στα ποδαράκια. 
Εξαερισμός από τη βάση της συσκευής, δε 
χρειάζεται γρίλλια εξαερισμού στον πάγκο εργασίας.

Γυάλινη πόρτα χωρίς πλαίσιο και χερούλι.
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 717 / 596 / 39 mm

[ mm ]

Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 19 kg.

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν 
πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

 · IKP 2360 4

 · UWTes 1672

[ mm ]

Μοντέλο κάτω του πάγκου:
Το ύψος της συσκευής μπορεί να προσαρμοστεί 
έως και 50 mm με ρύθμιση στα ποδαράκια. 
Εξαερισμός από τη βάση της συσκευής, δε 
χρειάζεται γρίλλια εξαερισμού στον πάγκο εργασίας.

Γυάλινη πόρτα χωρίς πλαίσιο και χερούλι.
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 716 / 592 / 38 mm

[ mm ]

Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 26 kg.

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν 
πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.
Ύψος / Πλάτος / Βάθος εγκατάστασης σε mm: 
1772-1788 / 560-570 / τουλάχιστον 550. Εξαερισμός min 38 mm.

 · IKB 3520

[ mm ]

Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 26 kg.

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν 
πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.
Ύψος / Πλάτος / Βάθος εγκατάστασης σε mm: 
1772-1788 / 560-570 / τουλάχιστον 550. Εξαερισμός min 38 mm.

 · IK 3520

[ mm ]

Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου 26 kg.

Προσοχή: 
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν 
πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.
Ύψος / Πλάτος / Βάθος εγκατάστασης σε mm: 
1772-1788 / 560-570 / τουλάχιστον 550. Εξαερισμός min 38 mm.

 · IKBP 3560
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 · EWTdf 3553

 · EWTgw 2383  · EWTdf 2353

[ mm ]

* προτεινόμενο 560 mm
** Απεικονίζεται με εγκατεστημένο ανοξείδωτο πλαίσιο

Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 595/1233/19 mm

[ mm ]

* προτεινόμενο 560 mm

Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 1233 / 595 / 19 mm

* προτεινόμενο 560 mm
** Απεικονίζεται με εγκατεστημένο ανοξείδωτο πλαίσιο

Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 1816 / 595 / 19 mm

[ mm ]

[ mm ]

Γυάλινη πόρτα χωρίς πλαίσιο και χερούλι.
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 595 / 450 / 35 mm

 · WKEgb 582

 · WKEgw 582

[ mm ]

Προσοχή:
Η έξοδος αερισμού θα πρέπει να είναι πάντα
στο πάνω μέρος.
Για συσκευές κάτω του πάγκου απαιτείται
γρίλλια εξαερισμού στον πάγκο εργασίας.

Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο.
Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 455 / 591 / 16 mm

 · WKEes 553

 · EWTgb 2383

[ mm ]

* προτεινόμενο 560 mm

Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 1233 / 595 / 19 mm

 · EWTgb 3583

* προτεινόμενο 560 mm

Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 1816 / 595 / 19 mm

[ mm ]

 · EWTgw 3583

* προτεινόμενο 560 mm

Διαστάσεις πόρτας (Υ / Π / Β): 1816 / 595 / 19 mm

[ mm ]
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Εξαρτήματα

Η στυλάτη βουτυροθήκη είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει ευκολία με το ένα χέρι: εύκολα αφαιρείται, μεταφέρεται 

κρατώντας την από το καπάκι και ανοίγει χωρίς κόπο. Είναι σχεδιασμένη ώστε να χωράει οποιοδήποτε μέγεθος βου-

τύρου, είναι άθραυστη και πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Ταιριάζει σε όλα τα ράφια της Liebherr.

Βουτηροθήκη

Η αυγοθήκη είναι επεκτεινόμενη και κατάλληλη για οποιοδήποτε μέγεθος αυγού. Προσφέρει θέση για 20 αυγά κότας 

ή 28 αυγά ορτυκιού και είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε τα αυγά να είναι στραμμένα προς τα κάτω, κάτι που επιμηκύνει 

το χρόνο ζωής τους.

Ρυθμιζόμενη αυγοθήκη

Το VarioSafe προσφέρει τάξη και εύκολο έλεγχο του περιεχομένου. Ο ιδανικός χώρος για μικρού όγκου τρόφιμα και 

συσκευασίες, σωληνάρια και βάζα. Προσαρμόζεται στο ύψος και μπορεί να τοποθετηθεί σε θέσεις διαφορετικού ύψους 

χάρη στη φωτοκολώνα.

VarioSafe

Το ράφι για τα μπουκάλια παρέχει μια κομψή και πρακτική λύση αποθήκευσης των ποτών.

Θέση για μπουκάλια

Οι συσκευές BioFresh και BioCool είναι έτσι οργανωμένες ώστε η αποθήκευση και τακτοποίηση των τροφίμων με ευέλικτο 

τρόπο να είναι πολύ εύκολη, διατηρώντας ξεκάθαρη εικόνα. Μεγάλα και μικρά αντικείμενα μπορούν να τοποθετηθούν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο θάλαμο του ψυγείου. Το εργονομικά σχεδιασμένο εσωτερικό επιτρέπει τον διαχωρισμό 

τον προϊόντων, για παράδειγμα σε φρούτα και λαχανικά ή βάση ημερομηνίας λήξης. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος 

οργάνωσης είναι ανθεκτικά, καθαρίζονται εύκολα και μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.

Εσωτερική οργάνωση05

01

Για όλα τα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες 9881 170

02

03

04

Για όλα τα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες 9881 172

BluPerformance BioCool συσκευές, BluPerformance BioFresh ψυγεία 9881 126

BluPerformance BioFresh ψυγειοκαταψύκτες 9881 124

Για όλα τα μοντέλα με LED κολώνα φωτισμού στις 2 πλευρές 9881 028 

Για όλα τα μοντέλα με LED κολώνα φωτισμού στην μία πλευρά 9881 156

SBSef 7343, 7242 9881 076

CN(ef) 4015 9881 074

CN(P)(el, fb, kw, no, st) 4813, 4313 9881 026

CU(ag, fr, wb) 3311; CTP( sl) 2921, 2521 9881 800

Comfort: ICUNS 3324; IK 3520 9881 030

Comfort: ICBN 3324; IKB 3520 9881 080

Premium: SICN 3386; ICN 3376; IKP 2360 9881 078

CNPesf 5156, 4613 7112 341

60 εκ. πλάτος: BluPerformance BioCool συσκευές; 

SBS 8486; KB(ef) 4310 9881 132

70 εκ. πλάτος: BluPerformance-BioFresh 

ψυγ/κτες και καταψύκτες; BluPerformance 

BioCool ψυγ/κτες και καταψύκτες 9881 150

60 εκ. πλάτος: BluPerformance BioFresh 

ψυγειοκαταψύκτες 9881 130

CNef 5715  7112 518

60 εκ. πλάτος: BluPerformance BioFresh συσκευές και BluPerformance BioCool συσκευές 9881 128

CBNPes 5758; CBNef 5715 9881 168

ICBN 3386, 3324; SICN 3386; ICN 3376; ICUNS 3324; IKBP 3560; IKB 3520; IK 3520 9881 140
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Κατά την παραγγελία των αξεσουάρ, παρακαλώ πολύ βεβαιωθείτε ότι παραθέσατε όχι μόνο τα νούμερα της παραγγελίας που εμφανίζονται από κάτω, αλλά και το πλή ρες όνομα του μοντέλου καθώς και το service number της συσκευής.

Κατά τη διάρκεια μακρόχρονης αποθήκευσης, τα κρασιά και πούρα είναι ευαίσθητα στις οσμές που μολύνουν το περιβάλλον 

συντήρησης. Οι συσκευές Liebherr επωφελούνται από τη βέλτιστη ποιότητα και τη φρεσκάδα του αέρα που προσφέρει το φίλτρο 

ενεργού άνθρακα, χάρη στην εύκολη αντικατάστασή του. Το φίλτρο είναι ενσωματωμένο στο εσωτερικό της συντήρησης κρασιού 

στο SBSes 7165, σε όλα μοντέλα συντηρητών κρασιού καθώς και στον υγραντήρα πούρων. Συνιστάται ετήσια αντικατάσταση.

Fresh Air Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Αντικατάσταση του ενσωματωμένου φίλτρου νερού. Παρέχει εξαιρετική ποιότητα νερού κάθε φορά σε όλες τις συσκευές 

με παγομηχανή και IceCenter. Η ηλεκτρονική οθόνη υποδεικνύει πότε πρέπει να γίνει η αλλαγή του φίλτρου.

Φίλτρο νερού

Η μεγάλου μεγέθους παγοθήκη με καπάκι προσφέρει εύκολο άνοιγμα για το γέμισμα με νερό. Το καπάκι σφραγίζει καλά 

προκειμένου η μετακίνηση να γίνεται εύκολα χωρίς να χύνεται το νερό.

Παγοθήκη με καπάκι

06

07

CBNes 6256; ECBN 6256, 5066 9881 227

Για όλα τα μοντέλα με κατάψυξη 4 αστέρων 9881 174

08

Ο πρωτοποριακός δίσκος κατάψυξης είναι ιδανικός για την κατάψυξη φρούτων και βοτάνων ξεχωριστά. Αυτό όχι μόνο τα εμποδίζει να 

κολλήσουν μεταξύ τους, αλλά εξασφαλίζει επίσης ότι διατηρούν το σχήμα τους, και το καθιστά ευκολότερο να διαιρεθούν σε μερίδες 

αργότερα. Στα Premium μοντέλα προστατεύεται από τις παγοκύστες που τοποθετούνται ακριβώς από πάνω του. Κατά την απόψυξη των 

οριζόντιων καταψυκτών, ο δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή του νερού. Όταν δεν χρησιμοποιείται διαφορετικά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως διαχωριστικό για την εξοικονόμηση χώρου.

Δίσκος κατάψυξης

09

10

BluPerformance ψυγ/κτες και καταψύκτες 9881 116

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

WKes 653; ZKes 453 9881 287

Όλους τους υπόλοιπους ελεύθερους και εντοιχιζόμενους συντηρητές κρασιού. 9881 291

Οι καταψύκτες και οι θάλαμοι κατάψυξης στα ψυγεία, προστατεύονται από τις παγοκύστες σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος. Έτσι διατηρείται η θερμοκρασία της κατάψυξης σε χαμηλά επίπεδα προστατεύοντας τα κατεψυγμένα τρό-

φιμα από την άνοδο της θερμοκρασίας.

Παγοκύστες

Για όλους τους συνδυασμούς συσκευών ψυγειοκαταψυκτών, καταψυκτών, εντοιχιζομένων, SBS 9881 036

ICBN 3386, 3324; SICN 3386; ICN 3376; ICUNS 3324 7430 458

Οριζόντιοι Καταψύκτες 9881 259

SBSef 7343, 7242; CN(ef) 4015; GNP 3013, 2313 7426 080

70 εκ. πλάτος: CBNPes 5758, C(B)N(ef) 5715 7426 078

BluPerformance ψυγ/κτες και καταψύκτες 7422 828

Εντοιχιζόμενες συσκευές με καταψύκτη 7430 662

GP 2433 7426 356

GT 6122, 4932 7431 387

GTP 3656 7431 391

GT 4232, 3032, 2132 7431 389
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Επέκταση σωλήνα σύνδεσης 3 μέτρων για τις συσκευές με μόνιμη παροχή νερού (σύνδεση 3/4" ιντσών).

Σωλήνα σύνδεσης 3 μέτρων για παγομηχανή και Icecenter

Με αυτό το αξεσουάρ, μπορούμε να μειώσουμε το άνοιγμα της πόρτας από 115° σε  90° για να προστατεύσουμε τη 

συσκευή ή το έπιπλο γύρω της όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη πίσω στον τοίχο. 

Όριο ανοίγματος πόρτας

Για το γυάλισμα ανοξείδωτων επιφανειών αφού έχουν καθαριστεί (μην το χρησιμοποιείτε σε SmartSteel επιφάνειες).

Γυαλιστικό για ανοξείδωτο ατσάλι

Το χειροποίητο ράφι, κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο, είναι το ιδανικό αξεσουάρ για την ασφαλή αποθήκευση των 

μπουκαλιών Bordeaux. Η τοποθέτηση των φιαλών με αντίθετη κατεύθυνση επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση της 

χωρητικότητας του ραφιού.

Ξύλινο ράφι

SBSes 8486, SBSef 7343; ECBN 6256, 5066; SIGN 3576; ICBN 3386 6030 785

11

12

13

250 ml 8409 030

15

Το καθαριστικό για το ανοξείδωτο ατσάλι αξιόπιστα και μαλακά αφαιρεί τα δακτυλικά αποτυπώματα, ραβδώσεις και 

λεκέδες από τις ανοξείδωτες επιφάνειες.

Καθαριστικό για το ανοξείδωτο ατσάλι14

250 ml 8409 022

BluPerformance ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες με SoftSystem 9096 414

SIGN 3576; SIGN 3524; IKBP 3560; IKB 3520; IK 3520 9096 212

ECBN 6256, 5066; ICBN 3386, 3324; SICN 3386; ICN 3376; IGN 1064 9096 214

WKt 5552; WKes 4552; WKt 4552 9881 261

WKb 4212, 3212; WTb 4212; WTr 4211 9881 263

UWKes 1752 7113 625
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Κατά την παραγγελία των αξεσουάρ, παρακαλώ πολύ βεβαιωθείτε ότι παραθέσατε όχι μόνο τα νούμερα της παραγγελίας που εμφανίζονται από κάτω, αλλά και το πλή ρες όνομα του μοντέλου καθώς και το service number της συσκευής.

Ετικέτες για συρμάτινες σχάρες WKb 1812 (2 τεμάχια) 9086 723

Ετικέτες για συρμάτινες σχάρες EWT (2 τεμάχια) 9094 397

Ετικέτες για ξύλινα ράφια (5 τεμάχια) (εκτός WKEgb/gw) 9094 559

Το σύστημα τοποθέτησης ετικετών με κλιπς προσφέρει αναζήτηση των κρασιών με μια γρήγορη ματιά. Οι ετικέτες 

μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα μέσα στο ήδη τοποθετημένο κλιπ που κουμπώνει στο ράφι.

Κλιπς τοποθέτησης ετικετών16

Οι ισχυρές θήκες συγκράτησης μπουκαλιών μπορούν να αυξήσουν την χωρητικότητα κατά 4 φιάλες. Φιάλες διαφορε-

τικές σε τύπο και μέγεθος μπορούν να αποθηκευτούν δίπλα δίπλα ή η μία πάνω στην άλλη με ασφάλεια.

Θήκες συγκράτησης μπουκαλιών17

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

WTes 5972, 5872 7112 043

WKt 5552, 4552; WKes 4552 7113 619

Διαθέσιμο σαν αξεσουάρ για τους συντηρητές κρασιού πλάτους 66 εκ., το ράφι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παρουσίαση ιδιαίτερων κρασιών ή για την ασφαλή αποθήκευση ανοιγμένων μπουκαλιών.

Ράφι παρουσίασης18

Σχάρα για επιπρόσθετες απαιτήσεις.

Γαλβανιζέ σχάρα19

WKb 1812 7112 035

Καλύπτει την κάτω πλευρά της συσκευής για να μην φαίνεται και να είναι κομψό σε περίπτωση εντοιχισμού.

Κάλυμμα της κάτω πλευράς της συσκευής για εντοιχισμό20

WKes 653; ZKes 453 9590 519
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Η ευελιξία αυξάνεται με τη χρήση πρόσθετων καλαθιών. Αυτά καθιστούν ευκολότερη την ταξινόμηση των μικρών κατε-

ψυγμένων ειδών διατροφής και κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση στα αποθηκευμένα προϊόντα.

Πρόσθετο καλάθι για οριζόντιες συσκευές25

GT 6122 7112 727

GTP 3656 7113 627

GT 4932 7113 553

GT 4232 7113 557

GT 3032, GT 2132 7112 725

Προκειμένου να προστατέψουμε τους φελλούς από ξηρότητα κατά τη διάρκεια μακροπρόθεσμης αποθήκευσης του 

κρασιού, μπορούμε να αυξήσουμε την υγρασία του συντηρητή με πέτρωμα λάβας. Το πέτρωμα λάβας αποθηκεύεται 

βολικά και όμορφα από άποψη αισθητικής σε ένα όμορφο κουτί. Το κουτί περιέχει ένα αφαιρούμενο πλαστικό δοχείο 

για την τοποθέτηση του νερού για την αύξηση της υγρασίας. Το κουτί με το πέτρωμα λάβας μπορεί να τοποθετηθεί 

οπουδήποτε μέσα στη συσκευή.

Κουτί με πέτρες λάβας21

Για όλα τα μοντέλα (εκτός WTb 4212, WTr 4211) 9901 820 

Ο ακροδέκτης συσκευής μπορεί να αφαιρεθεί από τη συσκευή με σχετική ευκολία. Εάν το τυποποιημένο μέγεθος 

του καλωδίου 2.10m είναι ανεπαρκής, ο ακροδέκτης συσκευής 3 μέτρων θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για την 

εγκατάσταση. 

Καλώδιο 3 μέτρα23

BluPerformance συσκευές 6009 158

SBSef 7242; GNP 3013, 2313 9881 803

60 εκ. πλάτος: BluPerformance καταψύκτες 9881 805

Εαν δεν σας χρειάζεται όλος ο εσωτερικός χώρος να είναι σε λειτουργία όταν έχτε λίγα τρόφιμα, μπορούν να απενεργο-

ποιηθούν με τη διαχωριστική πλάκα εξοικονόμησης ενέργειας, τα συρτάρια των καταψυκτών NoFrost και των ψυγείων 

BioFresh. Έτσι μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ενέργεια ακόμη και κατά 50%.

Πλάκα μόνωσης-εξοικονόμησης ενέργειας24

Η υγρασία στους πολυζωνικούς συντηρητές κρασιού της σειράς GrandCru μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση πετρώματος

λάβας.

Πέτρωμα λάβας22

WTb 4212; WTr 4211 9591 517
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WKb 4212, 3212, 1812; WTb 4212; WTr 4211 9094 443

GT 6122, 4932, 4232, 3032, 2132 9590 835

Προς αποφυγή ανεπιθύμητης πρόσβασης σε καταψύκτες και συντηρητές κρασιών με απλή τοποθέτηση στην πόρτα. 

Εάν τοποθετηθούν δύο συντηρητές κρασιών Side-by-Side, ο χειρισμός της πλευρικής κλειδαριάς είναι περιορισμένος. 

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να τοποθετηθεί κάτω μία πρόσθετη κλειδαριά.

Κλειδαριά26

EWTdf 3553 9901 573

EWTdf 2353 9901 575

Τα υψηλής ποιότητας, εύχρηστα πάνελ  inox,καθιστούν δυνατή την ενσωμάτωση της συσκευής σε οποιαδήποτε κουζίνα. 

Η ανθεκτική λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι είναι εύκολη στην τοποθέτησή του και σας επιτρέπει να ανοίξετε την πόρτα 

με σχεδόν καθόλου ροπή. Οι οπές διάτρησης για τη χειρολαβή  παρέχονται ήδη στο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.

Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα με λαβή28

Mε τo κιτ αυτό μπορούμε να ρυθμίσουμε το ύψος της συσκευής έως και 4.7εκ για καλύτερη τοποθέτηση ακόμα και 

σε ανισόπεδο δάπεδο.

Κιτ για την προσαρμογή ύψους στα Side by Side27

Side by Side με τεχνολογία BluPerformance, ανοξείδωτο 9900 004

Side by Side με τεχνολογία BluPerformance, μαύρο ατσάλι 9900 000

Η εξαιρετικής αισθητικής και ποιότητας πρόσοψη από ανοξείδωτο, είναι εύκολη στην τοποθέτηση και σας παρέχει τη 

δυνατότητα η εντοιχιζόμενη συσκευή σας να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε κουζίνα.

Ανοξείδωτη πρόσοψη29

ECBN 6256 ανοξείδωτα χερούλια 9900 339

ECBN 6156 ανοξείδωτα χερούλια 9900 327

ECBN 5066 ανοξείδωτα χερούλια 9900 279

ECBN 6256  χερούλια αλουμινίου 9900 513

ECBN 6156  χερούλια αλουμινίου 9900 329

ECBN 5066  χερούλια αλουμινίου 9900 281

Το στιβαρό χερούλι είναι εύκολο στην τοποθέτηση και προσφέρει εύκολο άνοιγμα της συσκευής.

Λαβή-χερούλι30

ECBN 6256 θάλαμος ψύξης 213 cm 9900 335

ECBN 6256 θάλαμος ψύξης 203 cm 9900 337

ECBN 6256 θάλαμος κατάψυξης 9900 323

ECBN 6156 θάλαμος ψύξης 213 cm 9900 331

ECBN 6156 θάλαμος ψύξης 203 cm 9900 333

ECBN 6156 θάλαμος κατάψυξης 9900 323

ECBN 5066 θάλαμος ψύξης 213 cm 9900 285

ECBN 5066 θάλαμος ψύξης 203 cm  9900 287

ECBN 5066 θάλαμος κατάψυξης 9900 283
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Τα δύο αφαιρούμενα Vario Boxes δοχεία είναι ιδανικά για την αποθήκευση στο ψυγείο αλλά και το σερβίρισμα των 

τροφίμων στο τραπέζι. Η θήκη αυγών της Liebherr για 12 αυγά, ταιριάζει απόλυτα στο μεγάλο δοχείο VarioBox. Το σετ 

των αξεσουάρ περιλαμβάνει δύο VarioBoxes δοχεία και μια ανοξείδωτη ράβδο ασφαλείας. Τα VarioBoxes δοχεία μπορούν 

με ασφάλεια να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε επίπεδο του εσωτερικού της πόρτας.

VarioBoxes31

Για όλα τα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες         7420 558

60 εκ. πλάτος: BluPerformance ψυγ/κτες και καταψύκτες 7420 558

ICUNS 3324 9096 494

Το σύστημα SoftSystem για συσκευές με συρόμενες πόρτες που είναι διαθέσιμο ως εξάρτημα κάνει τη χρήση ακόμα πιο 

εύκολη. Με αυτό το εξάρτημα οι πόρτες κλείνουν απαλά και αθόρυβα. Παρακαλώ σημειώστε: Σε ήδη εγκατεστημένες 

συσκευές, το σύστημα SoftSystem δεν μπορεί να τοποθετηθεί. Επίσης σε συνδυασμούς ψυγείο – καταψύκτης 

απαιτούνται ξεχωριστά συστήματα ανά πόρτα.

Σύστημα SoftSystem σε συσκευές με συρόμενες πόρτες32

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χωρίσει την κατάψυξη σε 2 χώρους για εύκολη πρόσβαση και τοποθέτηση.

Ράφι σχάρα33

7112 223

Χάρη στα ρυθμιζόμενα χερούλια, η θήκη για μπουκάλια προσφέρει ασφαλές κράτημα μπουκαλιών και αναψυκτικών. 

Όταν αφαιρείται επίσης προσφέρει ασφαλή μεταφορά.

Μπουκαλοθήκη34

7413 588

Για καλύτερη τοποθέτηση και πιο όμορφο αποτέλεσμα μπορείτε να αλλάξετε τη λαβή του συντηρητή με μια λαβή με 

μικρότερο βάθος. Η καλοσχεδιασμένη αυτή λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι προσφέρει αισθητική και άνεση.

Ανοξείδωτη λαβή για συντηρητές κρασιού κάτω του πάγκου35

WTes 1672; UWTes 1672; UWKes 1752 9901 071

X_KOM_N_GR_GR_01_1804_62-103_03.indd   102 27.04.18   10:41

   

103

Κατά την παραγγελία των αξεσουάρ, παρακαλώ πολύ βεβαιωθείτε ότι παραθέσατε όχι μόνο τα νούμερα της παραγγελίας που εμφανίζονται από κάτω, αλλά και το πλή ρες όνομα του μοντέλου καθώς και το service number της συσκευής.

Πλαίσια αλουμινίου

Πλαίσιο πάχους επένδυσης EWTdf 2353 EWTdf 3553

19 mm 9901 079 9901 080

22 mm 9901 082 9901 083

Εξισορροπιστικά trims για decor panels

Εξισορροπιστικά πλαίσια Καφέ
16 mm 9733 032

41 mm 9733 033

60 mm 9733 034

Εξισορροπιστικά πλαίσια Λευκό
16 mm 9733 035

41 mm 9733 036

60 mm 9733 037

Εξισορροπιστικά πλαίσια  Αλουμίνιο 
16 mm 9733 050

41 mm 9733 051

60 mm 9733 052

Συνδετικά kits

Κιτ σύνδεσης συσκευών Side-by-Side UWT; UWK 9901 651
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Σκανάροντας τον κωδικό QR μπορείς να επισκεφθείς τις ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες για την 

τεχνολογία Biofresh/NoFrost καθώς και τους συντηρητές κρασιού.

apps.home.liebherr.com

Ανακάλυψε ποιο app είναι 

διαθέσιμο για ποιο σύστημα 

(Apple, Android etc.), και 

για ποιο τύπο συσκευής.

BioFresh App

Χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με την άψογη 

συντήρηση των τροφίμων, 

των βιταμινών και των 

μετάλλων τους.

IceCrusher App

Με παιχνιδιάρικη διάθεση, 

απλά με ένα χτύπημα, 

παγάκια πέφτουν στην 

οθόνη σου, τα οποία 

κινούνται ή σπάνε σε κάθε 

κίνηση.

Η Liebherr διαθέτει στο Youtube ενδιαφέροντα και πληροφοριακά 

βίντεο σχετικά με την λειτουργία των ψυγείων και καταψυκτών της.
Μάθε τα πάντα σχετικά με 

τα τελευταία social media 

κανάλια μας.

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

socialmedia.home. 

liebherr.com
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Έξυπνη επικοινωνία σε όλα
τα επίπεδα

Ενδιαφέροντα Apps

Liebherr Youtube κανάλι

ΑΘΗΝΑ: Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42, Σεπόλια, Τηλ: 210 5193600, www.ideal.gr 

SERVICE: Λ. Βουλιαγμένης 285, Τ.Κ. 172 36, Αγ. Δημήτριος, Τηλ: 210 6293100, www.service-one.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση.
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