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Докажан квалитет: BioFresh
BioFresh е технологија за долго уживање во 
свежината. При прецизна температура од 
0°C, а во комбинација со идеална влажност 
на воздухот, многу прехранбени производи 
значително подолго ги задржуваат нивните 
хранливи состојки, како витамините и мине-
ралите, во споредба со обичните ладилници. 

Професионален квалитет
Како специјалист за ладилници и замрзнувачи, 
Либхер нуди широка палета на апарати за 
професионална намена. Во оваа професија, 
поставени се особено високи критериуми 
за совршеното складирање и квалитет на 
прехранбените производи. Со вапиот апарат 
на Либхер можете да ја користите нашата 
децениска компетентност од областа на 
професионални апарати.  

Тестиран квалитет
За да можете 24 часа дневно, 365 дена 
во годината да бидете сигурни во вашиот 
ладилник, ние уште во стадиумот на развој 
ја тестираме долготрајноста и сигурноста 
на функцијата на сите компоненти. Пред 
некоја компонента, како на пример шарките 
на вратите, да се пушти во производство, 
истите мора да бидат подложени на најмалку 
100.000 циклуси на отворање, што одговара 
на на користење од 15 години. 

Проверен квалитет
Пред пакувањето, секој апарат подлежи 
на обемна проверка на квалитетот. Притоа 
се тестираат сите технички, механички и 
електронски компоненти. Дополнително се 
врши и визуелна проверка на квалитетот на 
пакувањето. 

Гарантиран квалитет 
Ние даваме двегодишна гаранција за 
функционалноста и сигурноста на вашиот 
апарат и гарантираме дека нашите 
производи немаат грешки во материјалот 
или производството.
 
VCC компресори
Новите VCC компресори, во комбинација 
со најмодерната електроника и технологија 
за ладење, придонесуваат кон тоа апаратите 
да бидат особено штедливи во однос на 
потрошувачката на енергија. Благодарение 
на малиот број на вртежи, тие работат 
тивко и со минимални вибрации. Високата 
ефикасност на компресорите овозможува 
брзо ладење кога тоа е потребно.

Повеќе од 60 години, Либхер е специјализиран за производство на 
висококвалитетни и иновативни ладилници и замрзнувачи. Почнувајќи 
од концептот на производство, преку развојот и производството, па сè 
до пласирањето на пазарот, нашето внимание го насочуваме кон тоа 
да понудиме врвен квалитет и безвременски елегантен дизајн. Притоа 
постојано реализираме нови производствени идеи за совршена 
свежина на прехранбените производи.

Квалитет
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Со елегантниот и безвременски дизајн, ладилниците и 
замрзнувачите на Либхер ги исполнуваат највисоките 
естетски критериуми. Квалитетот на дизајнот на 
нашите апарати се покажува во многуте детали: од 
обработката со нерѓосувачки челик преку изборот на 
висококвалитетни материјали, до GlassLine опремата на 
внатрешниот простор и на внатрешниот дел од вратата.

Дизајн

Дизајн за секоја кујна
За апаратот Либхер во текот на целиот негов животен 
век да Ви причинува задоволство, нудиме широка 
програма на дизајнирани модели. Во модерните 
кујни и во современиот животен простор можете на 
пример, хармонично да интегрирате апарати од 
класичен нѐ рѓосувачки челик, елегантен црн челик 
или благороден стаклен преден дел.

Добар дизајн за секојдневна употреба
Дизајнот и функционалноста кај Либхер одат рака 
под рака. Така на пример, вратите од нѐ рѓосувачки 
челик се оплеменети со SmartSteel за да се избегнат 
отпечатоци од прсти. За да Ви причинува задоволство 
и самото отворање на вратата, ергономично 
обликуваните рачки располагаат со интегрирана 
механика на отворање. Сите GlassLine површини за 
оставање можат да се оптоварат со до 25 kg и се 
погодни за миење во машина за садови.

Дизајн на светло
Ладилниците и замрзнувачите на Либхер се 
опремени со модерно LED осветлување. При 
отворањето на вратите, внатрешниот простор 
рамномерно се осветлува. LED диодите се 
долговечни, штедат енергија и речиси не создаваат 
топлина. Притоа, ние вградуваме внимателно избрани 
LED диоди за да се постигне хармонично, нежно 
слабо сино светло. 

Извонреден дизајн
За високиот квалитет на дизајнот на нашите 
производи доделени ни се многубројни меѓународни 
и реномирани признанија за дизајн, на пример од red 
dot, iF product design, Good Design и German Design 
Award. И Plus X не избра за најдобриот бренд за 
дизајн за 2016/2017 г.
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Vinidor со 
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кои се регулираат

Многу од идеите, кои денес кај ладилниците и замрзнувачите 
претставуваат стандард, за прв пат беа реализирани од Либхер. 
Таков пример се целосно затворените фиоки, кои го спречуваат 
излегувањето на студот, при отворањето на вратата, патентираната 
BioFresh технологија или комфорната техника за придушено 
затворање на вратите SoftSystem.

Иновации

Иновативни идеи
Ние сметаме дека постојаниот развој на на-
шите производи е од големо значење. По-
ради тоа, во сите наши производствени ло-
кации имаме модерно опремени центри за 
развој со високо квалификувани вработе-
ни лица. Нашата цел е да бидеме „најдобри 
во нашат бранша“. На пример, благодаре-
ние на најмодерната електроника, а во ком-
бинација со оптимизираните ладилни кола, 
апаратите на Либхер се особено штедливи 
во однос на потрошувачката на енергија.  

Ефикасна програма
Голем дел од нашите апарати се во најдо-
брите класи за енергетска ефикасност. А 
дека комфорот и енергетската штедливост 
не се исклучуваат меѓусебно, покажуваат 
многуте апарати кои се дури за 20% поште-
дливи од граничната вредност за енергетска-
та класата А+++.

Иновација за уште повеќе свежина
Модерните ладилници и замрзнувачи за ско-
ро секој прехранбен производ нудат идеал-
на климатска зона. Покрај класичниот дел за 
ладење, Либхер со BioCoolBox нуди прегра-
да за овошје и зеленчук, чијашто влажност 
може да се регулира. Прехранбените про-
изводи како месото, рибата, млечните произ-
води, овошјето и зеленчукот во BioFresh пре-
градите ќе си ја пронајдат идеалната клима 
за нив. А делот за замрзнување NoFrost нуди 
професионална долготрајна свежина. 

Импресивни до најмал детал
Кај апаратите опремени со сензорски екра-
ни, може на лесен и комфорен начин да се 
подесат сите функции. За да можете да го ко-
ристите внатрешниот простор според инди-
видуалните желби, тука се GlassLine полиците 
кои може да се поставуваат на различни на-
чини. Внатрешниот дел на вратата, и зависи од 
моделот - држачот за шишиња на вратата или 
варијабилната п полица за шишиња - нудат 
практично решение за чување на пијалоци.
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BluPerformance – 
новата димензија 
на свежината

Новата BluPerformance програма се одликува со висококвалитетни 

материјали, обработка усовршена до најмалиот детал, комфорна и прецизна 

сензорска електроника. Компактното вградување на технологијата на ладење 

во куќиштето на апаратот, заедно со прецизното електронско управување, 

овозможуваат највисок степен на енергетска ефикасност, поголем капацитет 

и подобрена ергономија во делот за замрзнување. За квалитетот на 

свежината на прехранбените производи се грижат BioFresh и BioCool 

Со новата интегрирана SmartDevice технологија, апаратите од серијата 

BluPerformance на Либхер може да се поврзат на едноставен начин во 

мрежа. Така Вие добивате поголема безбедност и повеќе услуги. 

Елегантниот и безвременски дизајн прави апаратите да станат главни елементи во 

кујната и овозможуваат истите со години да ви причинуваат задоволство секој ден.
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Подобра енергетска ефикасност

Перфектно осветлување

Повеќе снага

Едноставно ракување преку дисплеј на допир

Супер комфорни материјали

Висококвалитетни материјали

Повече свежест

SmartHome-
интеграција
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Мултифункционална 
сензорска електроника

Day-to-Day 
Програмата Day-to-Day е оиентирана кон 
секојдневните потреби. Таа нуди оптимално 
ладење и ефикасност при стандардните 
температурни подесувања за делот за 
ладење и делот за замрзнување.

EnergySaver
Програмата EnergySaver дополнително ја 
намалува потрошувачката на енергија во 
споредба со стандардните подесувања. 
За да се заштеди енергија, малку се 
зголемуваат температурите во делот 
за ладење и делот за замрзнување. На 
дисплејот се прикажуваат дополнителни 
корисни совети за заштеда на енергија, кои 
ќе придонесат за дополнително намалување 
на трошоците за струја.

Party
Програмата Party е идеална за подготовка 
за прослави: SuperCool и SuperFrost се 
активираат со цел за кратко време да може 
да се сместат и изладат поголеми количини 
прехранбени производи. Со тајмерот за 
шишиња (Bottle-Timer), пијалоците може 
спонтано да се ладат. 

MaxPerformance
Со програмата MaxPerformance, апаратот 
ја достигнува најголемата моќност на 
ладење. За делот за ладење и делот за 
замрзнување се избираат подесувања на 
пониски температури.

Holiday
Програмата Holiday ја минимизира 
потрошувачката на енергија во случај на 
подолго отсуство од дома. Температурата 
во делот за ладење се регулира на +15°C, 
а во делот за замрзнување на -18°C.

Kaj апаратите од серијата BLUPerformance со сензорски дисплеј, 
сите функции може лесно и комфорно да се подесат со нежен 
допир на контролната плоча. Дисплејот во боја од 7 инчи со 
висока резолуција нуди можности за индивидуално подесување. 
Претходно дефинираните програми како на пример „EnergySaver“, 
„MaxPerformance“, „Party“ или „Holiday“ помагаат за оптималното 
чување на прехранбените производи.
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SmartDevice
Со SmartDevice на Либхер можете да го искористите 
комфорот на интелигентното живеење. Откријте ги големиот 
број предности што ги носи можноста за управување со 
вашиот ладилник или замрзнувач во секое време и од секое 
место. Сите Либхер апарати со натписот „SmartDevice“ 
може на едноставен начин да се опремат со уредот 
SmartDeviceBox, а кај некои модели тоа е веќе интегрирана. 
Регистрирањето се врши преку порталот „MyLiebherr”. 
На тој начин, Вашиот нов ладилник ќе го подготвите за иднината.

ука ќе дознаете 
повеќе информации 
на темата 
SmartDevice.

 SmartHomePlus
Доживејте сосема ново ниво на 
комуникација со SmartHomePlus. Со 
поврзувањето на вашиот ладилник со 
порталот MyLiebherr, можете во секое 
време и од секое место да го видите 
онлајн статусот на апаратот, како и 
брзо и едноставно да го подесите во 
реално време. 

 SafetyPlus
Со SafetyPlus добивате дополнителна без-
бедност. Пораките за статус и алармни-
те пораки, кои можете да ги добиете по 
електронска пошта или преку порталот 
MyLiebher, гарантираат максимална без-
бедност. На тој начин, ние гарантираме 
дека вашите прехранбени производи се-
когаш ќе се чуваат во оптимални услови. 
Ние особено сериозно се однесуваме 
кон заштитата на податоци и IT-безбед-
носта. Либхер управува со податоците 
на клиентите исклучиво преку сервер во 
сопствениот компјутерски центар.

 ServicePlus
Искористете ги оптимизираните 
функционални можности за сервис со 
ServicePlus. Доколку имате прашања 
за вашиот ладилник или замрзнувач, 
ќе можете уште поедноставно и 
побрзо да стапите во контакт со 
нашата сервисна служба. А доколку 
на пример дошло време за промена 
на филтер, ќе бидете информирани 
за тоа претходно со функцијата за 
потсетување.

Предпоставки
• Апаратите со SmartDevice може 

да се препознаат по натписот 
SmartDevice на маската

• WLAN со интернет врска и WLAN 
уред, како и бесплатен профил 
на порталот MyLiebherr со e-mail 
адреса и согласност со изјавата за 
заштита на податоци

• За функциите што може да се 
далечински да се управуваат преку 
мобилните крајни уреди, потребна 
е интернет врска (можни се 
дополнителни трошоци)

• Достапноста на функциите може да 
варира во зависност од земјата
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Витамини за здрава исхрана
Се разбира дека од големо значење е 
свеже купените прехранбени производи 
или производите од сопствено производство 
да се чуваат за подолго да се задржат 
нивните витамини и минерали. Освен мал 
број исклучоци, како што се доматите, 
трајноста и свежината на поголемиот број 
свежи прехранбени производи значајно се 
продолжува со нивното чување во BioFresh 
фиоката Кај овошјето и зеленчукот утврдено 
е дури и зголемување на процентот на 
витамини.

Совршена клима
Со помош на високата влажност на 
воздухот, Hydro-Safe нуди совршена клима 
за чување овошје и зеленчук. 
За чувањето на месо, риба и млечни 
производи, идеална е сувата клима на 
фиоката DrySafe. 
Преку плочата за регулирање на влажноста, 
влажната клима во фиоката HydroSafe по 
избор може да се подеси на сува клима во 
фиоката DrySafe. 

Свежината има 
едно име:  
BioFresh

Уште за BioFresh: 
biofresh.liebherr.com

BioFresh е технологија за исклучително долго задоволство од 
задржената свежина. При температура од малку над 0°C, во 
комбинација со идеална влажност на воздухот, многу прехранбени 
производи значајно подолго ги задржуваат здравите состојки, како 
што се витамините и минералите, во споредба со обичното ладење. 
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Центри на свежина
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Површината SmartSteel значајно ја 
намалува видливоста на отпечатоци од 
прстите и е особено лесна за чистење.

Комбинирани ладилници-замрзнувачи Side-by-Side

Системот SoftSystem кој е вграден во 
вратата го амортизира движењето при 
затворање на вратата и гарантира големо 
придушување при затворањето дури и при 
целосно оптоварување на внатрешниот дел 
од вратата.

Не е потребно сервисирање и енергетски 
се ефикасни: Долготрајните LED диоди 
се грижат за перфектно осветлување на 
внатрешниот простор. Со многу мало 
оддавање на топлина свежите прехранбени 
производи постојано се чуваат во извонредни 
услови. Комфорната интеграција овозможува 
максимално користење на внатрешниот 
простор - без загуба на корисната површина.

Квалитет до најмалиот детал

Посочените детали од опремата зависат од моделот, описот вежи за соодветниот модел. 
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Со генераторот на мраз (IceMaker) и 
постојаниот приклучок со водоводната 
мрежа, во секоја пригода на располагање 
имате коцки мраз со најдобар квалитет.

Со NoFrost технологијата замрзнатата храна 
се замрзнува со ладно струење на воздухот 
и влажноста на воздухот се одведува надвор. 
Притоа, делот за замрзнување никогаш не се 
замрзнува и прехранбените производи не 
можат да се прекријат со мраз.

Повеќе за NoFrost:
nofrost.liebherr.com

BioFresh гарантира перфектна клима за исклучителнао долга свежина. При температура малку над 
0°C и идеална влажност на воздухот овошјето и зеленчукот, како и месото и рибата ги задржуваат 
нивните здрави витамини. 
BioFresh-Plus со посебна електроника нуди повеќе флексибилност: Така за чувањето на месо и 
морски плодови температурата во горната преграда може да се намали на –2°C. Јужното овошје 
може идеално да се чува на +6°C и висока влажност на воздухот.

Повеќе за BioFresh:
biofresh.liebherr.com
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1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 1,5 cm  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

Комбинирани ладилници-замрзнувачи Side-by-Side

SBSbs 8673 
Premium

Енергетска класа: L ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 255 / 0,696 kWh ¹
Вкупен капацитет: 629 l (дел за ладење: 367 l од него дел BioFresh: 133 l / дел за замрзнување: 262 l)
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик / SmartSteel / BlackSteel_ST_CSV SmartSteel
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185 / 121 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT дисплеј зад вратат во боја, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј за делот за ладење, делот BioFresh  
и делот за замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна опција
 · Автоматика SuperCool со регулирање на времето
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Аларм за вратата: светлосен и звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен јаглен FreshAir
 · Premium GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња,  
кутии VarioBox, преграда за јајца

 · 4 GlassLine рафта, полици, од кои 1 делива на два дела
 · VarioSafe
 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED таванско осветлување со постепено засилување на светлината
 · LED осветлување на делот BioFresh
 · LED осветлување на задниот ѕид
 · 3 BioFresh фиоки, кои се извлекуваат по телескопски шини,  
од кои две можат да се подесат варијабилно од Hydro- на DrySafe  

Дел за замрзнување 4

 · 9 фиоки, од кои 7 што се извлекуваат врз тркалца, VarioSpace
 · Генератор на лед (IceMaker) за врска со водоводната мрежа 3/4“
 · Производство на коцки мраз за 24 h: 0,8 kg
 · Резерви на коцки мраз: 1,5 kg 
 · LED осветлување
 · Време на чување при неисправност: 20 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 18 kg 
 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден механизам за отворање
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки напред и назад
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, транспортни 
тркалца назад

 · Закачување на вратата во лево непроменливо / во десно непроменливо
 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриени шарки на вратата со ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 21, 23, 26

Всички SBS модели са комбинация от два отделни уреда, които се свързват в един.



23

121

SBSes 8663 
Premium

Енергетска класа: L ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 258 / 0,702 kWh ¹
Вкупен капацитет: 635 l (дел за ладење: 367 l од него дел BioFresh: 133 l / дел за замрзнување: 268 l)
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / не’рѓосувачки челик со SmartSteel
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185 / 121 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT дисплеј зад вратат во боја, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј за делот за ладење, делот BioFresh  
и делот за замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна опција
 · SuperCool со регулирање на времето
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со активен јаглен FreshAir
 · Premium GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња,  
кутии VarioBox, преграда за јајца

 · 4 GlassLine рафта, од кои 1 делива на два дела 
 · VarioSafe
 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED таванско осветлување со постепено засилување на светлината
 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · LED осветлување на задниот ѕид
 · 3 BioFresh фиоки, кои се извлекуваат по телескопски шини,  
од кои две можат да се подесат варијабилно од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 8 фиоки, од кои 7 што се извлекуваат врз тркалца, VarioSpace
 · LED осветлување
 · Време на чување при неисправност: 20 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 18 kg
 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден механизам за отворање
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки напред и назад
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, транспортни 
тркалца назад

 · Закачување на вратата во лево непроменливо / во десно непроменливо
 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриени шарки на вратата со ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 21, 23, 26

Всички SBS модели са комбинация от два отделни уреда, които се свързват в един.
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи Side-by-Side

SBSes 7165 
PremiumPlus

Енергетска класа: G
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 431 / 1,178 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 41
Вкупен капацитет: 591 l (дел за ладење: 476 l од него дел BioFresh: 110 l од него дел за вино: 126 l / дел за замрзнување: 115 l) 
Ниво на бучава: 42 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / не’рѓосувачки челик
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185,2 / 121 / 63

Управување
 · MagicEye зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј за делот за ладење отделение,  
делот BioFresh, делот за вино и фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината 
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата 
 · Заштита од пристап на деца

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња,  
кутии VarioBox, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED столбно осветлување двострано 
 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · BioFresh-Plus 
 · 3 BioFresh фиоки, извлекувачки врз телескопски шини, 
 · 3 од кои може да се подесат од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4
 · 5 фиоки, VarioSpace 
 · Генератор на лед (IceMaker) за врска со водоводната мрежа 3/4“ 
 · Производство на коцки мраз за 24 h: 0,8 kg 
 · Резерви на коцки мраз: 1,5 kg 
 · Време на чување при неисправност: 25 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 16 kg 

 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Отделение за вино
 · 2 одделно регулирани темепратурни зони, регулирани меѓу +5°C до +20°C 
 · Врата од тонирано изолациско стакло со UV заштита
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir 

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Полици од буково дрво
 · 4 полици, 2 од кои извлекувачки врз телескопски шини, 2 преклопни 
 · Постојано вклучено, LED осветлување со регулација

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостни рачки од не’рѓосувачки челик со вграден механизам за отворање
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Закачување на вратата во лево непроменливо / во десно непроменливо

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 06, 08, 09, 10, 11, 15
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1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

SBSbs 7353 
Premium

Енергетска класа: J ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 383 / 1,048 kWh ¹
Вкупен капацитет: 654 l (дел за ладење: 539 l од него дел BioFresh: 155 l / дел за замрзнување: 115 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: BlackSteel со SmartSteel / BlackSteel со SmartSteel 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185,2 / 121 / 63 ¹

Управување
 · MagicEye зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј за делот за ладење,  
делот BioFresh и делот за замрзнување

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината 
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата 
 · Заштита од пристап на деца

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња,  
кутии VarioBox, преграда за јајца 

 · 6 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · 2 GlassLine полици в делот BioFresh
 · Рафт за шишиња, рафт за шампанско
 · LED таванско осветлување
 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · 2 BioFresh фиоки, извлекувачки врз телескопски шини,  
 и двете можат да се подесет од Hydro- на DrySafe 

 · 2 фиоки за овошје и зеленчук, извлекувачки врз телескопски шини 
 
 

Дел за замрзнување 4

 · 5 фиоки, VarioSpace 
 · Генератор на лед (IceMaker) за врска со водоводната мрежа 3/4“ 
 · Производство на коцки мраз за 24 h: 0,8 kg 
 · Резерви на коцки мраз: 1,5 kg 
 · Време на чување при неисправност: 25 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 16 kg 
 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Алуминиумски рачки со вграден механизам за отворање
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Закачување на вратата во лево непроменливо / во десно непроменливо

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11

Варијанти на бои/материјали:
SBSes 7353 с благородна стомана

Всички SBS модели са комбинация от два отделни уреда, които се свързват в един.
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1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

Комбинирани ладилници-замрзнувачи Side-by-Side

SBSbs 7263 
Premium

Енергетска класа: J ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 378 / 1,033 kWh ¹
Вкупен капацитет: 614 l (дел за ладење: 358 l од него дел BioFresh: 116 l / дел за замрзнување: 256 l) 
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: BlackSteel со SmartSteel / BlackSteel со SmartSteel
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185,2 / 121 / 63 ¹

Управување
 · MagicEye зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј за делот за ладење и делот за замрзнување
 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња,  
кутии VarioBox, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED таванско осветлување
 · 3 BioFresh фиоки, извлекувачки врз телескопски шини,  
2 од кои можат да се подесат варијабилно од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 9 фиоки, VarioSpace
 · Фиока за зачини и зрнесто овошје
 · Генератор на лед (IceMaker) за врска со водоводната мрежа 3/4“
 · Производство на коцки мраз за 24 h: 0,8 kg
 · Резерви на коцки мраз: 1,5 kg
 · LED осветлување
 · Време на чување при неисправност: 24 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 18 kg
 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Алуминиумски рачки со вграден механизам за отворање
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Закачување на вратата во лево непроменливо / во десно непроменливо

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 04, 09, 10, 11, 23

Всички SBS модели са комбинация от два отделни уреда, които се свързват в един.
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SBS 7253 
Premium

Енергетска класа: J ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 378 / 1,033 kWh ¹
Вкупен капацитет: 615 l (дел за ладење: 358 l од него дел BioFresh: 116 l / дел за замрзнување: 257 l) 
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185,2 / 121 / 63 ¹

Управување
 · MagicEye зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј за делот за ладење и делот за замрзнување
 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња,  
кутии VarioBox, преграда за јајца

 · 5 GlassLine рафта, полици, од кои 1 делива на два дела
 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED таванско осветлување
 · 3 BioFresh фиоки, извлекувачки врз телескопски шини,  
2 од кои можат да се подесат варијабилно од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 8 фиоки, VarioSpace 
 · Фиока за зачини и зрнесто овошје
 · LED осветлување
 · Време на чување при неисправност: 24 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 20 kg
 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостни рачки со вграден механизам за отворање
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Закачување на вратата во лево непроменливо / во десно непроменливо

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 04, 09, 10, 23

Всички SBS модели са комбинация от два отделни уреда, които се свързват в един.
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи Side-by-Side

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

SBSef 7343 
Comfort

Енергетска класа: J ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 383 / 1,048 kWh ¹
Вкупен капацитет: 654 l (дел за ладење: 539 l од него дел BioFresh: 155 l / дел за замрзнување: 115 l) 
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185,2 / 121 / 63 ¹

Управување
 · MagicEye зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј за делот за ладење,  
делот BioFresh и делот за замрзнување

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња,  
кутии VarioBox, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · LED таванско осветлување
 · 2 BioFresh фиоки, извлекувачки врз телескопски шини,  
од кои 1 Hydro- и 1 DrySafe

 · 2 фиоки за овошје и зеленчук, извлекувачки врз телескопски шини

Дел за замрзнување 4

 · 5 фиоки, VarioSpace
 · Генератор на лед (IceMaker) за врска со водоводната мрежа 3/4“
 · Производство на коцки мраз за 24 h: 0,8 kg
 · Резерви на коцки мраз: 1,5 kg
 · Време на чување при неисправност: 25 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 16 kg
 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден механизам за отворање
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Закачување на вратата во лево непроменливо / во десно непроменливо

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11

Всички SBS модели са комбинация от два отделни уреда, които се свързват в един.
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SBSesf 7212 
Comfort

Енергетска класа: G
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 460 / 1,258 kWh
Вкупен капацитет: 640 l (дел за ладење: 383 l / дел за замрзнување: 257 l)
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185,2 / 121 / 63

Управување
 · MagicEye зад вратата, електроника со копчиња
 · LED температурен дисплеј за делот за ладење и делот за замрзнување
 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, со регулирање на времето 
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата

Дел за ладење
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња,  
VarioBox , преграда за јајца

 · 7 GlassLine рафта, полици, од кои 1 делива на два дела
 ·  LED таванско осветлување
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук, извлекувачки врз телескопски шини

Дел за замрзнување 4

 · 8 фиоки, VarioSpace
 · Фиока за зачини и зрнесто овошје
 · Време на чување при неисправност: 25 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 20 kg
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостни рачки од не’рѓосувачки челик со вграден механизам за отворање
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Закачување на вратата во лево непроменливо / во десно непроменливо

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 23

Всички SBS модели са комбинация от два отделни уреда, които се свързват в един.
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи Frenchdoor

Столбното двострано LED осветлување, како и вгра-
деното во една ниво со телото на апаратот LED та-
ванско осветлување, овозможуваат врвно осветлу-
вање. Големиот внатрешен простор со GlassLine 
опремата може флексибилно да се приспособи на 
индивидуалните потреби. Многи силните, матирани 
полици и прегради на вратата од безбеднсно ста-
кло со масивните алуминиумски лајсни може да се 
понестуваат на различни висини.

Со автоматскиот IceMaker, на располагање 
во секоја пригода ќе имате коцки лед со 
најдобар квалитет. Вградениот филтер 
за вода се грижи за постојан оптимален 
квалитет на водата. Доколку е потребна 
негова замена, тоа се прикажува во делот за 
управување. Со професионалната NoFrost 
технологија, одмрзнувањето никогаш повеќе 
нема да биде потребно.

Елегантното и прецизно MagicEye 
управување и иновативното сензорско 
ракување, гарантираат точно задржување 
на избраните температури во делот за 
ладење и делот за замрзнување. Со нежен 
допир на контролната табла сите функции 
може да се подесат едноставно и многу 
комфорно.

BioFresh преградите на телескопски шини 
може да се извлечат без употреба на сила. 
Страничното LED осветлување овозможува 
совршена осветленост. По потреба, 
варијабилната преграда за шишиња 
или под неа сместената стаклена преграда 
може да се користат за чување садови или 
здели.

Квалитет до најмалиот детал
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CBNes 6256 
PremiumPlus

Енергетска класа: n
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Вкупен капацитет: 471 l (дел за ладење: 357 l од него дел BioFresh: 68 l / дел за замрзнување: 114 l)
Ниво на бучава: 43 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик / не’рѓосувачки челик 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 203,9 / 91 / 61,5

Управување
 · MagicEye зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј за делот за ладење и делот за замрзнување
 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината 
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата 

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња
 · 3 GlassLine полици
 · Варијабилни полици за шишиња
 · LED столбно осветлување двострано и LED таванско осветлување 
 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · 2 BioFresh фиоки, извлекувачки врз телескопски шини, и двете можат да се 
подесуваат варијабилно од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 2 фиоки, извлекувачки врз телескопски шини со самостојно вовлекување
 · Генератор на лед (IceMaker) за врска со водоводната мрежа 3/4“ 
 · Производство на коцки мраз за 24 h: 1,3 kg 
 · Резерви на коцки мраз: 2,7 kg 
 · LED осветлување
 · Време на чување при неисправност: 45 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 11 kg 

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски лостни рачки
 · Вентилација преку цоклата
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Закачување на вратата во лево непроменливо / во десно непроменливо
 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриена шарка на вратата со ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 07, 08, 09, 13
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CBNPes 5758
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Комбинирани 
ладилници-замрзнувачи
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При температура малку над 0°C и идеална влажност на воздухот овошјето 
и зеленчукот, месото, рибата и млечните производи ги задржуваат нивните 
здрави витамини, нивната арома и нивниот вкусен изглед подолго отколку во 
традиционалниот дел за ладење.

Влажноста на воздухот е значаен фактор за свежината на овошјето и 
зеленчукот.Затоа во фиоката BioCool таа може да се подеси на потребите на 
прехранбените производи. 

Различните комбинирани ладилници-замрзнувачи на Либхер нудат 
идеално решение за секое барање и потреба. Кај нашите комбинирани 
ладилници-замрзнувачи можете да се одлучите на пример меѓу 
иновациите како BioFresh и BioCool или NoFrost и SmartFrost. Кога ќе 
го направите вашиот основен избор, на располагање ви стојат сите 
апарати во различни големини, бои и опрема.

Преглед на нашите комбинирани 
и автоматски ладилници-
замрзнувачи

За безбедна долготрајна свежина NoFrost нуди капацитет за ладење 
со професионален квалитет. Замрзнатите производи се замрзнуваат со 
циркулација на ладен воздух и влажноста од воздухот се изведува надвор. 
Одмрзнувањето повеќе не е потребно.

SmartFrost нуди повеќе комфор: Апаратот треба поретко да се одмрзнува, 
внатрешниот простор и замрзнатите производи помалку ќе се прекриваат со 
мраз. Што е поважно, рамните внатрешни ѕидови се лесни за чистење.
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи 

Со NoFrost технологијата замрзнатите про-
изводи се замрзнуваат со циркулација на 
ладен воздух и влажноста од воздухот се из-
ведува надвор. Со тоа просторот за замрз-
нување никогаш не замрзнува и прехранбе-
ните производи не се покриени со мраз.

Повеќе за NoFrost 
nofrost.liebherr.com

Висококвалитетниот генерален впечаток 
за внатрешниот простор го заокружува 
фината GlassLine опрема од безбедносно 
стакло. Полиците од санитарно стакло со 
висококвалитетен не’рѓосувачки челик сое 
отпорни на гребаници и лесни за чистење. 
Посебен квалитет нуди и стаклената плоча 
која може да се подели на два дела и да 
се постават една под друга.

Не бараат сервисирање, заштедуваат 
простор и енергија. долготрајните LED 
диоди се грижат за перфектно осветлување 
на внатрешниот простор. Со намалено 
топлинско зрачење свежите прехранбени 
производи постојано се чуваат во одлични 
услови.

Со SmartFrost технологијата многу се 
намалува настанувањето на мраз во 
внатрешниот простор и на замрзнатите 
производи. Одмрзнување е ретко 
потребно. Внатрешните ѕидови се особено 
рамни и лесни за чистење.

Посочените детайли от оборудването зависят от модела, описанието важи за съответния модел.

Квалитет до најмалиот детал
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BioFresh гарантира перфектна клима за долготрајна свежина. При температура малку над 0°C 
и идеална влажност на воздухот овошјето и зеленчукот, месото, рибата и млечните производи ги 
задржуваат нивните здрави витамини. 
BioFresh-Plus со посебна електроника нуди уште поголема флексибилност: така за чување на риба и 
морски плодови во горната фиока температурата може да се намали на –2°C. Јужното овошје може 
идеално да се чува на +6°C и идеална влажност на воздухот. 

 
Повеќе за BioFresh: 
biofresh.liebherr.com

Фиоката BioCool овозможува регулирање на влажноста во делот за ладење, за да се задржи подолго 
свежината на овошјето и зеленчукот. За добрата прегледност и удобното користење таа се извлекува 
врз подвижни тркалца. Регулирањето на влажноста се врши преку лизгач за регулирање.
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи

Површината SmartSteel значајно ја 
намалува видливоста на отпечатоци од 
прсти и посебно е лесна за чистење 
благодарение на висококвалитетеното 
подобрување на својствата на 
не’рѓосувачкиот челик, а истовремено не 
се гребе лесно.

Со вадење на фиоките од делот за 
замрзнување и на стаклените полици меѓу 
нив, се создава VarioSpace, практичниот 
систем за обезбедување на дополнителен 
простор за чување на повисоки производи.

Со двата целосно независно регулирачки кру-
гови за ладење, температурата во комбинира-
ните ладилници-замрзнувачи може да се регу-
лира точно и независно во делот за ладење и 
во делот за замрзнување со системот 
DuoCooling. Освен тоа со ситемот DuoCooling 
не се остварува размена на воздухот меѓу де-
лот за ладење и делот за замрзнување. На тој 
начин се спречува навлегувањето на мириси и 
супењето на прехранбените производи.

Посочените детали од опремата зависат од моделот, описот вежи за соодветниот модел. 

Стабилните рачки со вграден механизам 
за отварање со бараниот и 
висококвалитетен надворешен изглед 
овозможуваат удобно отворање на вратата 
без напор.

Квалитет до најмалиот детал
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7 инчниот сензорски дисплеј со висока 
резолуција нуди можност за индивидуално 
подесување, како и претходно поставени 
програми за оптимално чување на 
прехранбените производи.
Со уредот SmartDeviceBox се овозможува 
управување со апаратот и користење на 
дополнителни услуги преку компјутер или 
преку мобилен краен уред.

LED осветлувањето на делот BioFresh е 
вградено во хоризонталната делива плоча. 
Енергетски ефикасните, еколошки LED 
диоди за кои не е потребно сервисирање 
овозможуваат оптимално осветлување на 
BioFresh фиоки кои се извлекуваат.

Комплетната техника за ладење кај BluPerformance моделите со минимална бучава и е сместена 
во цоклата на апаратот со што се штеди простор. Тоа води кон максимална моќност при значајно 
поголем капацитет и поголема енергетска ефикасност. 
1. Поврзување со мрежата за приклучок на апаратот 2. Функционално растојание од ѕидот и 
поврзување со ограничувачот на растојанието од ѕидот 3. VCC- компресор 4. Вентилатор во цоклата 
со вклучен апсорбер 5. Кондензатор 6. Сад за кондензирана вода
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи

CBNPes 5167 
PremiumPlus

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 304 / 0,832 kWh ¹
Вкупен капацитет: 411 l (дел за ладење: 299 l од него дел BioFresh: 99 l /  
дел за замрзнување: 112 l) 
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / не’рѓосувачки челик
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 202 / 75 / 63 ¹

Управување
 · LCD дисплеј управува со курсор на 
вратата, сензорска електроника 

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење, делот BioFresh 
и делот за замрзнување

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количината 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен

 · Звучен аларм за вратата

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling
 · Premium GlassLine полици со рачка 
за шишиња, кутии VarioBox, 
преграда за јајца 

 · 3 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED двострано странично 
осветлување

 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · BioFresh-Plus 
 · 2 BioFresh фиоки, извлекувачки 
врз телескопски шини, и двете 
варијабилно можат да се подесат 
од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 4 фиоки, VarioSpace 

 · Генератор на лед (IceMaker) за 
врска со водоводната мрежа 3/4“ 

 · Производство на коцки мраз за  
24 h: 1,0 kg 

 · Резерви на коцки мраз: 1,5 kg 
 · LED осветлување
 · Време на чување при 
неисправност: 34 h 

 · Капацитет на замрзнување за  
24 h: 14 kg 

 · 2 акумулатори за ниски 
температури

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостни рачки од не’рѓосувачки 
челик со вграден механизам за 
отворање 

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

Дополнителна опрема  
(од страна 110)
 · 01, 02, 08, 09, 11, 13

CBNesf 5133 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 305 / 0,835 kWh ¹
Вкупен капацитет: 421 l (дел за ладење: 306 l од него дел BioFresh: 107 l /  
дел за замрзнување: 115 l)
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 202 / 75 / 63 ¹

Управување
 · MagicEye зад вратата, електроника 
со копчиња 

 · LED температурен дисплеј за делот 
за ладење и делот за замрзнување

 · Автоматика SuperFrost, со 
регулирање на времето 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Звучен аларм за вратата

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 3 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · LED таванско осветлување 
 · 2 BioFresh фиоки, извлекувачки 
врз телескопски шини, и двете 
варијабилно можат да се подесат 
од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 

неисправност: 30 h 
 · Капацитет на замрзнување за  
24 h: 14 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостни рачки од не’рѓосувачки 
челик со вграден механизам за 
отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

Дополнителна опрема  
(од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

1   Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm,  
а кај апаратите BluPerformance – за околу 1,5 cm. Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.
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CBNPes 5758 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 157 / 0,430 kWh ¹
Вкупен капацитет: 381 l (дел за ладење: 275 l од него дел BioFresh: 108 l / дел 
за замрзнување: 106 l)
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / не’рѓосувачки 
челик со SmartSteel
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201 / 70 / 66,5 ¹

Управување
 · 7“ TFT дисплеј во боја на вратата, 
сензорна електроника 

 · Дигитален температурен дисплеј за 
делот за ладење, делот BioFresh и 
делот за замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количината 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Premium GlassLine полици со рачка 
за шишиња, кутии VarioBox, 
преграда за јајца

 · 3 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED таванско осветлување со 
функција за постепено појачување 
на светлината

 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · LED осветлување на задната стена 
 · 2 BioFresh фиоки со SoftTelescopic, и 

двете варијабилно можат да се 
подесат од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, 2 од кои извлекувачки врз 
тркалца, VarioSpace 

 · Форма за коцки мраз 
 · LED осветлување
 · Време на чување при неисправност: 
24 h

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
16 kg 

 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата 
 · Скриени шарки на вратата со 
ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема  
(од страна 110)
 · 04, 05, 06, 09, 10, 12, 21, 22

CBNef 5715 
Comfort

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 195 / 0,534 kWh ¹
Вкупен капацитет: 381 l (дел за ладење: 275 l од него дел BioFresh: 108 l / дел 
за замрзнување: 108 l) 
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201 / 70 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење, делот BioFresh 
и делот за замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количината 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Звучен аларм за вратат

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, кутии VarioBox, 
преграда за јајца

 · 3 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Вградена полица за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 2 BioFresh фиоки, извлекувачки 
врз телескопски шини, од кои 1 
варијабилно може да се подеси од 
Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при 
неисправност: 24 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
16 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата 
 · Скриена шарка на вратата со 
ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема  
(од страна 110)
 · 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21, 22
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 1,5 cm  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја. 

CBNPbs 4858 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Вкупен капацитет: 344 l (дел за ладење: 243 l од него дел BioFresh: 97 l /  
дел за замрзнување: 101 l) 
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: BlackSteel со SmartSteel / BlackSteel со SmartSteel 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201 / 60 / 66,5 ¹

Управување
 · 7“ TFT дисплеј во боја на вратата, 
сензорска електроника 

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење, делот BioFresh 
и делот за замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количината 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Premium GlassLine полици со рачка 
за шишиња, кутии VarioBox, 
преграда за јајца

 · 3 GlassLine полици, од кои 1делива 
на два дела 

 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED таванско осветлување со функција 
за постепено појачување на светлината

 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · LED осветлување на задниот ѕид 
 · 2 BioFresh фиоки со SoftTelescopic, и 
двете варијабилно можат да се 
подесат од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, 2 од кои извлекувачки врз 
тркалца, VarioSpace 

 · Форма за коцки мраз
 · LED осветлување
 · Време на чување при неисправност: 24 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
16 kg 

 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриени шарки на вратата со 
ограничувач на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21, 22

Варијанти на бои/материјали:
CBNPes 4858 во SmartSteel
CBNP 4858 во бело

CBNef 4815 
Comfort

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Вкупен капацитет: 343 l (дел за ладење: 242 l од него дел BioFresh: 94 l /  
дел за замрзнување: 101 l)
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201 / 60 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење, делот BioFresh 
и делот за замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Comfort GlassLine полици со држач 
за шишиња, преграда за јајца

 · 3 GlassLine полици, од кои 1делива 
на два дела 

 · Вградена полица за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 2 BioFresh фиоки, извлекувачки 
врз телескопски шини, од кои 1 
варијабилно може да се подеси од 
Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при 
неисправност: 24 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
16 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриени шарки на вратата со 
ограничувач на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 
21, 22

Варијанти на бои/материјали:
CBNbs 4815 во BlackSteel
CBN 4815 во бело
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CBNPgb 4855 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Вкупен капацитет: 344 l (дел за ладење: 243 l од него дел BioFresh: 97 l /  
дел за замрзнување: 101 l)
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: црн стаклен преден дел / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201 / 60 / 68,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT дисплеј во боја зад 
вратата, сензорска електроника 

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење, делот BioFresh 
и делот за замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција 

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според количината 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Premium GlassLine полици со рачка 
за шишиња, кутии VarioBox, 
преграда за јајца

 · 3 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED таванско осветлување с функција 
за постепено појачување на светлината

 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · LED осветлување на задниот ѕид
 · 2 BioFresh фиоки со SoftTelescopic, и 
двете варијабилно можат да се 
подесат од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, 2 од кои извлекувачки врз 
тркалца, VarioSpace 

 · Форма за коцки мраз
 · LED осветлување
 · Време на чување при неисправност: 
24 h

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
16 kg

 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · GlassEdition 
 · Нажлебени рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриени шарки на вратата со
 · ограничувач на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21, 22

Варијанти на бои/материјали:
CBNPgw 4855 со бел стаклен 
преден дел

CBNPgc 4855 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 149 / 0,408 kWh ¹
Вкупен капацитет: 344 l (дел за ладење: 243 l од него дел BioFresh: 97 l /  
дел за замрзнување: 101 l)
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бакарен стаклен преден дел / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201 / 60 / 68,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT дисплеј во боја зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење, делот BioFresh 
и делот за замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, со 
регулирање на времето 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Premium GlassLine полици со рачка 
за шишиња, кутии VarioBox, 
преграда за јајца

 · 3 GlassLine полици, од кои 1 
 · делива на два дела 
 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED таванско осветлување со функција 
за постепено појачување на светлината

 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · LED осветлување на задниот ѕид
 · 2 BioFresh фиоки со SoftTelescopic, 
и двете варијабилно можат да се 
подесат од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, 2 од кои извлекувачки 
врз тркалца, VarioSpace

 · Форма за коцки мраз
 · LED осветлување
 · Време на чување при 
неисправност: 24 h

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
16 kg 

 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Нажлебени рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриени шарки на вратата со 
ограничувач на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 
12, 21, 22

Възможност за доставка  
след юли 2017
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm,  
а кај апаратите BluPerformance – за околу 1,5 cm. Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

CBef 4315 
Comfort

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 175 / 0,478 kWh ¹
Вкупен капацитет: 319 l (дел за ладење: 204 l од него дел BioFresh: 94 l /  
дел за замрзнување: 115 l
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрен
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење, делот BioFresh 
и делот за замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 2 GlassLine полици, од кои 1делива 
на два дела 

 · Вградена полица за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 2 BioFresh фиоки, извлекувачки 
врз телескопски шини, од кои 1 
варијабилно може да се подесат од 
Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 33 h 

 · Капацитет на замрзнување  
за 24 h: 13 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата 
 · Скриени шарки на вратата со 
ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 
21, 22

Варијанти на бои/материјали:
CB 4315 во бело

CN 5715 
Comfort

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 183 / 0,501 kWh ¹
Вкупен капацитет: 404 l (дел за ладење: 296 l / дел за замрзнување: 108 l)
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201 / 70 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот за 
замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Рафт за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 1 BioCool фиока, извлекувачка врз 
телескопски шини 
 

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при 
неисправност: 24 h 

 · Капацитет на замрзнување  
за 24 h: 16 kg

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Лостни рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата 
 · Скриени шарки на вратата со 
ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 21, 22

Варијанти на бои/материјали:
CNef 5715 со преден дел од 
не’рѓосувачки челик
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CTNef 5215 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 270 / 0,739 kWh ¹
Вкупен капацитет: 418 l (дел за ладење: 332 l / дел за замрзнување: 86 l)
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185,2 / 69,7 / 76 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за хладилното и фризерното 
отделение

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1
 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool 
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · Central-Power Cooling
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 4 GlassLine полици
 · Рафт за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 1 BioCool фиока, извлекувачка врз 
тркалца

 · 1 голема фиока за овошје и 
зеленчук 

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при 
неисправност: 24 h 

 · Капацитет на замрзнување  
за 24 h: 10 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Вертикални Жлебни рачки
 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата 
 · Скриени шарки на вратата со 
ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 08, 09, 21

Варијанти на бои/материјали:
CTN 5215 во бело

Фиоката BioCool овозможува регулирање 
на влажноста во делот за ладење, за 
подолго да се задржи свежината на 
овојето и зеленчуцитте. За добрата 
прегледност и удобно користење таа се 
извлекува врз лесно подвижни тркалца. 
Регулирањето на влажноста се врши преку 
лизгачот за регулирање.

Со иновативната технологија Central-
Power Cooling процесот на ладење се 
одвива побрзо и поконтролирано. Студот 
се произведува во делот за замрзнување 
и се одведува преку воздушни клапни 
во делот за ладење. Два сензори за 
температурата управуваат со процесот и 
така обезбедуваат точно одржување на 
температурата во целиот корисен простор.
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

CNbe 4015 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Вкупен капацитет: 356 l (дел за ладење: 269 l / дел за замрзнување: 87 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: беж / беж
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот за 
замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Рафт за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук, 
извлекувачки врз тркалца

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при 
неисправност: 18 h 

 · Капацитет на замрзнување  
за 24 h: 11 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата 

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

Варијанти на бои/материјали:
CNbs 4015 в BlackSteel

CNef 4005 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Вкупен капацитет: 356 l (дел за ладење: 269 l / дел за замрзнување: 87 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот за 
замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · LED таванско осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук, 
извлекувачки врз тркалца

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз

 · Време на чување при 
неисправност: 18 h 

 · Капацитет на замрзнување  
за 24 h: 11 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

Варијанти на бои/материјали:
CN 4005 в бело
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CNef 3535 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 236 / 0,645 kWh ¹
Вкупен капацитет: 305 l (дел за ладење: 218 l / дел за замрзнување: 87 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј за 
делот за ладење и делот за 
замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1делива 
на два дела 

 · Рафт за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук, 
извлекувачки врз тркалца

 · Диспанзер за вода на вратата

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при неисправност: 
18 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
11 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата 

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

Варијанти на бои/материјали:
CNsl 3535 во сребрена

Со технологијата NoFrost, прехранбените 
производи што треба да се замрзнат се 
замрзнуваат со изладен циркулациски 
воздух и влажноста на воздухот се 
одведува надвор. На тој начин, просторот 
за замрзнување никогаш не замрзнува и на 
прехранбените производи не се создава 
мраз. 

За непречено полнење на вода за пиење, 
диспанзер со вода кој е опремен со 
филтер, се наоѓа на вратата. Супстанци 
кои го нарушуваат вкусот и можните штетни 
материи како хлор, вар и други материи 
безбедно се филтрираат, за оптимален 
квалитет на водата за пиење.
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

CNef 3505 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 237 / 0,648 kWh ¹
Вкупен капацитет: 308 l (дел за ладење: 221 l / дел за замрзнување: 87 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот за 
замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 4 GlassLine полици, од кои 1делива 
на два дела 

 · LED таванско осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук, 
извлекувачки врз тркалца

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз

 · Време на чување при 
неисправност: 18 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
11 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

CN 3505 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 237 / 0,648 kWh ¹
Вкупен капацитет: 308 l (дел за ладење: 221 l / дел за замрзнување: 87 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот за 
замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен 

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 4 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · LED таванско осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук, 
извлекувачки врз тркалца

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз

 · Време на чување при 
неисправност: 18 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
11 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Лостни рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21
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CTNesf 3223 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 213 / 0,582 kWh ¹
Вкупен капацитет: 273 l (дел за ладење: 213 l / дел за замрзнување: 60 l) 
Ниво на бучава: 42 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 176,1 / 60 / 63 ¹

Управување
 · MagicEye зад вратата, електроника 
со копчиња

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот за 
замрзнување

 · Прилагодливи ладилни кругови: 2
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · LED осветлување 
 · 1 голема фиока за овошје и 
зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 20 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
8 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостни рачки од не’рѓосувачки 
челик со вграден механизам за 
отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Варијанти на бои/материјали:
CTN 3223 во белоВо комората за замрзнување со четири 

ѕвезди, прехранбените производи може да 
се замрзнат и долго да се чуваат. 
Температурите од -18°C и пониско 
гарантираат задржување на витамините и 
минералите.

Електрониката на апаратот од 
серијата Comfort овозможува прецизно 
одржување на избраната температура. Kај 
управувањето со MagicEye со помош на 
LED диоди се прикажува температурата 
на делот за ладење. Со SuperFrost 
автоматиката, прехранбените производи 
се замрзнуваат задржувајќи ги витамините. 
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

Cbe 4025 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 241 / 0,659 kWh ¹
Вкупен капацитет: 357 l (дел за ладење: 269 l / дел за замрзнување: 88 l)
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: беж / беж 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот за 
замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Рафт за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук 
 
 
 

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 28 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
12 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

Варијанти на бои/материјали:
C 4025 во бело
Cef 4025 со преден дел од 
не’рѓосувачки челик

Cef 3825 
Comfort

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Вкупен капацитет: 312 l (дел за ладење: 224 l / дел за замрзнување: 88 l)
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот за 
замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Рафт за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук 
 

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 29 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
12 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

Варијанти на бои/материјали:
C 3825 во бело
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CUbe 4015 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 229 / 0,627 kWh ¹
Вкупен капацитет: 358 l (дел за ладење: 270 l / дел за замрзнување: 88 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: беж / беж
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење 

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1
 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Рафт за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук 

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 28 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
7 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

CU 4015 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 229 / 0,627 kWh ¹
Вкупен капацитет: 358 l (дел за ладење: 270 l / дел за замрзнување: 88 l) 
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење 

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1
 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Рафт за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук 
 

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 28 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
7 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Лостни рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата 

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

Варијанти на бои/материјали:
CUef 4015 со преден дел од 
не’рѓосувачки челик
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1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

Комбинирани ладилници-замрзнувачи

Cbs 3425 
Comfort

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 143 / 0,391 kWh ¹
Вкупен капацитет: 272 l (дел за ладење: 184 l / дел за замрзнување: 88 l) 
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: BlackSteel со SmartSteel / BlackSteel со SmartSteel
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот за 
замрзнување

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 4 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Рафт за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук 
 
 

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 29 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
12 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

Варијанти на бои/материјали:
C 3425 во бело
Cef 3425 со преден дел од 
не’рѓосувачки челик

CUef 3515 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 216 / 0,590 kWh ¹
Вкупен капацитет: 310 l (дел за ладење: 222 l / дел за замрзнување: 88 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење 

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1
 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето 

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 4 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Рафт за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук 
 

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 30 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
7 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумски рачки со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 21

Варијанти на бои/материјали:
CU 3515 во бело
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CTP 3316 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 211 / 0,577 kWh ¹
Вкупен капацитет: 358 l (дел за ладење: 307 l / дел за замрзнување: 75 l) 
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 176,1 / 60 / 63 ¹

Управување
 · MagicEye зад вратата, електроника 
со копчиња

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење 

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1
 · Автоматика SuperFrost, регулирана 
според времето

Дел за ладење
 · PowerCooling 
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · LED осветлување 
 · 1 голема фиока за овошје и 
зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 24 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
6 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостни рачки од не’рѓосувачки 
челик со вграден механизам за 
отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Варијанти на бои/материјали:
CTPesf 3316 со преден дел од 
не’рѓосувачки челик

CUef 3311 

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Вкупен капацитет: 294 l (дел за ладење: 210 l / дел за замрзнување: 84 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 181,2 / 55 / 63 ¹

Управување
 · Механичко управување во 
внатрешниот простор, вртливо 
копче

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1
 · Функција CoolPLus

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 4 GlassLine полици, од кои 1
 · делива на два дела 
 · Рафт за шишиња
 · LED осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 27 h 

 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 
4 kg 

 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостни рачки од не’рѓосувачки 
челик со вграден механизам за 
отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Варијанти на бои/материјали:
CU 3311 во бело
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

CUfr 3311 

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Вкупен капацитет: 294 l (дел за ладење: 210 l / 
дел за замрзнување: 84 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: огнено црвена / огнено 
црвена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 181,2 / 55 / 63 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1 
 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 4 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · Рафт за шишиња 
 · LED осветлување
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при неисправност: 27 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 4 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Алуминиумски рачки со вграден механизам за 
отворање

 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина 

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

CUwb 3311 

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Общ полезен обем: 294 l (Дел за ладење: 210 l / 
фризерно отделение: 84 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични стени: цвят WaterBlue /  
цвят WaterBlue
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 181,2 / 55 / 63 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1 
 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 4 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · Рафт за шишиња 
 · LED осветлување
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при неисправност: 27 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 4 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Алуминиумски рачки со вграден механизам за 
отворање

 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина 

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

CUag 3311 

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹
Общ полезен обем: 294 l (Дел за ладење: 210 l / 
фризерно отделение: 84 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични стени: цвят AvocadoGreen / 
цвят AvocadoGreen
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 181,2 / 55 / 63 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1 
 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 4 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · Рафт за шишиња 
 · LED осветлување
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при неисправност: 27 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 4 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Алуминиумски рачки со вграден механизам за 
отворање

 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина 

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09
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Комбинирани ладилници-замрзнувачи

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

CUef 2811 

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹
Вкупен капацитет: 263 l (дел за ладење: 210 l / 
дел за замрзнување: 53 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик 
со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 161,2 / 55 / 63 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1 
 · Функција CoolPlus 

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 4 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · Рафт за шишиња 
 · LED осветлување
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · 2 фиоки, VarioSpace 
 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при неисправност: 25 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 4 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Рачки од не’рѓосувачки челик со вграден 
механизам за отворање 

 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Варијанти на бои/материјали:
CU 2811 во бело; CUsl 2811 во сребрена

CTP 2921 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 201 / 0,549 kWh ¹
Вкупен капацитет: 268 l (дел за ладење: 216 l / 
дел за замрзнување: 52 l)
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 157,1 / 55 / 63 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1 

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 4 GlassLine полици
 · LED осветлување
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при неисправност: 24 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 4 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Жлебни рачки
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Варијанти на бои/материјали:
CTPsl 2921 во сребрена

CTPsl 2521 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 187 / 0,510 kWh ¹
Общ полезен обем: 231 l (Дел за ладење: 187 l / 
фризерно отделение: 44 l)
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични стени: сребърно / сребърно
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 140,1 / 55 / 63 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1 

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 3 GlassLine полици
 · LED осветлување
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при неисправност: 22 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 4 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Жлебни рачки
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Варијанти на бои/материјали:
CTP 2521 во бело
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CTPfr 2121 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹
Общ полезен обем: 195 l (Дел за ладење: 151 l / 
фризерно отделение: 44 l)
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични стени: цвят FireRed /  
цвят FireRed
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 124,1 / 55 / 63 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1 

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 3 GlassLine полици
 · LED осветлување
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при неисправност: 22 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 4 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Жлебни рачки
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Варијанти на бои/материјали:
CTP 2121 во бело
CTPsl 2121 во сребрена

CTPwb 2121 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹
Общ полезен обем: 195 l (Дел за ладење: 151 l / 
фризерно отделение: 44 l)
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични стени: цвят WaterBlue /  
цвят WaterBlue
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 124,1 / 55 / 63 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1 

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 3 GlassLine полици
 · LED осветлување
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при неисправност: 22 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 4 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Жлебни рачки
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Варијанти на бои/материјали:
CTP 2121 во бело
CTPsl 2121 во сребрена

CTPag 2121 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 176 / 0,480 kWh ¹
Общ полезен обем: 195 l (Дел за ладење: 151 l / 
фризерно отделение: 44 l)
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични стени: цвят AvocadoGreen / 
цвят AvocadoGreen
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 124,1 / 55 / 63 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Прилагодливи ладилни кругови: 1 

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 3 GlassLine полици
 · LED осветлување
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при неисправност: 22 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 4 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Жлебни рачки
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Варијанти на бои/материјали:
CTP 2121 во бело
CTPsl 2121 во сребрена
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Ладилници
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KBPgw 4354

59



60

Ладилниците Либхер се карактеризираат со докажана технологија која 
ја чува свежина на производите. Многуте можности кои се протегаат 
од класичната фиока за овошје и зеленчук, преку фиоката BioCool со 
регулирачка влажност на воздухот, до фиката BioFresh за исклучително 
долга свежина. Било да е голем или мал ладилник: широкиот асортиман 
на Либхер го нуди вистинскиот апарат за секакви барања и потреби.

Преглед на нашите ладилници

Влажноста на воздухот е значаен фактор за свежината на 
овошјето и зеленчукот. Затоа во фиоката BioCool таа може да 
се подеси на потребите на прехранбените производи.

При температура малку над 0°C и идеална влажност на воздухот овошјето 
и зеленчукот, месото, рибата и млечните производи ги задржуваат нивните 
здрави витамини, нивната арома и нивниот вкусен изглед подолго отколку во 
традиционалниот дел за ладење.
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Ладилници

Мали ладилници

од страна 70

од страна 64

од страна 68 од страна 68
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Колку се посвежи прехранбените производи, толку се покорисни за здравата исхрана. ова по-ценни са 
те за здравословното хранене. Фиоките BioFresh кои се извлекуваат врз телескопски шини гарантират 
перфектна клима за уште поголема свежина. При температура малку над 0°C и идеална влажност на 
воздухот овошјето и зеленчукот, месото, рибата и млечните производи ги задржуваат нивните здрави 
витамини, нивната арома и нивниот вкусен изглед подолго отколку во традиционалниот дел за ладење.

Ладилници

Фиоката BioCool овозможува регулирање на влажноста во делот за ладење, за подолго да се задржи 
свежината на овојето и зеленчуцитте. За добрата прегледност и удобно користење таа се извлекува 
врз лесно подвижни тркалца. Регулирањето на влажноста се врши преку лизгачот за регулирање.

Посочените детали од опремата зависат од моделот, описот вежи за соодветниот модел. 

Квалитет до најмал детал
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Моќниот систем PowerCooling се грижи за 
брзото ладење на производите кои се чуваат 
и една рамномерна температура на ладење 
во целиот внатрешен простор. Вградениот 
во вентилаторот филтер со активен јаглен 
FreshAir го прочистува циркулирачкиот 
воздух и ги филтрира непријатните мириси. 
Функција та за потсетување покажува кога 
треба да се замени филтерот.

Системот SoftSystem кој е вграден во 
вратата го амортизира движењето при 
затворање на вратата и гарантира големо 
придушување при затворањето дури и при 
целосно оптоварување на внатрешниот дел 
од вратата.

2,4-инчен дисплеј во боја со сензорска 
електроника, висока резолуција и 
силен контраст е поставен зад вратата и 
овозможува интуитивно подесување на 
температурата. Уредот SmartDeviceBox 
овозможува управување на апаратите и 
користење на дополнителни услуги како на 
пример функции за аларм и потсетување, 
преку мобилни крајни уреди.

Практичната фиока VarioSafe дава 
прегледност и создава ред. Оптимално 
место за помали пакувања, туби и 
опаковки, тубички и тегли. За полнење со 
повисоки производи постои и друга висина 
поставување во фиоката VarioSafe.
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Ладилници

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 1,5 cm  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја. 

KBPes 4354 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Вкупен капацитет: 338 l (дел за ладење: 314 l од него дел BioFresh: 133 l / дел 
за замрзнување: 24 l) 
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / не’рѓосувачки 
челик со SmartSteel
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT дисплеј во боја зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот 
BioFresh 

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција 

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Premium GlassLine полици со рачка 
за шишиња, кутии VarioBox, 
преграда за јајца

 · 3 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · VarioSafe 
 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED столбно осветлување 
двострано

 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · LED осветлување на задниот ѕид 
 · 3 BioFresh фиоки со SoftTelescopic, 

2 од кои варијабилно можат да се 
подесат од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 16 h 

 · Капацитет на замрзнување  
за 24 h: 3 kg

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриени шарки на вратата со 
ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 21, 22

Варијанти на бои/материјали:
KBP 4354 во бело

KBPgb 4354 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 128 / 0,350 kWh ¹
Вкупен капацитет: 338 l (дел за ладење: 314 l од него дел BioFresh: 133 l / дел 
за замрзнување: 24 l) 
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: црн стаклен преден дел / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185 / 60 / 68,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT дисплеј во боја зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот 
BioFresh 

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција 

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Premium GlassLine полици со рачка 
за шишиња, кутии VarioBox, 
преграда за јајца

 · 3 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · VarioSafe 
 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED столбно осветлување 
двострано 

 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · LED осветлување на задната стена 
 · 3 BioFresh фиоки со SoftTelescopic, 
2 од кои варијабилно можат да се 

подесат од Hydro- на DrySafe

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при 
неисправност: 16 h 

 · Капацитет на замрзнување  
за 24 h: 3 kg

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Жлебна рачка со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриени шарки на вратата со 
ограничувач на вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 21, 22

Варијанти на бои/материјали:
KBPgw 4354 со бел стаклен 
преден дел виж стр. 59
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KBbs 4350 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 90 / 0,244 kWh ¹
Вкупен капацитет: 367 l (дел за ладење: 367 l од него дел BioFresh: 133 l) 
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: BlackSteel со SmartSteel / BlackSteel со SmartSteel 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT дисплеј во боја зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот 
BioFresh 

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција 

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Premium GlassLine полици со рачка 
за шишиња, кутии VarioBox, 
преграда за јајца

 · 4 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · VarioSafe 
 · Прилагодлива полица за шишиња
 · LED таванско осветлување со 
функција за постепено појачување 
на светлината 

 · LED осветлување на делот BioFresh 
 · LED осветлување на задната стена 

 · 3 BioFresh фиоки со SoftTelescopic, 
2 од кои варијабилно можат да се 
подесат од Hydro- на DrySafe

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриени шарки на вратата со 
ограничувач на вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 21, 22

KBef 4310 
Comfort

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 90 / 0,244 kWh ¹
Вкупен капацитет: 366 l (дел за ладење: 366 l од него дел BioFresh: 133 l) 
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: Не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT монохромен дисплеј зад 
вратата, сензорска електроника

 · Дигитален температурен дисплеј 
за делот за ладење и делот 
BioFresh 

 · SmartDeviceBox: како дополнителна 
опција 

 · Автоматика SuperCool со 
преостанато време на работа

 · Сигнал при неисправност: 
светлосен и звучен 

 · Аларм за вратата: светлосен и 
звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · PowerCooling со филтер со активен 
јаглен FreshAir

 · Comfort GlassLine полици со рачка 
за шишиња, преграда за јајца

 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива 
на два дела 

 · Вградена полица за шишиња
 · LED таванско осветлување 
 · 3 BioFresh фиоки, извлекувачки 
врз телескопски шини, 2 од кои 
варијабилно можат да се подесат 
од Hydro- на DrySafe

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден 
механизам за отворање

 · Можност за вградување поради 
фронталната вентилација

 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што 
можат да се регулираат, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на 
вратата

 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриени шарки на вратата со 
ограничувач на вратата

Дополнителна опрема (од страна 
110)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 21, 22

Варијанти на бои/материјали:
KB 4310 во бело
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BP 2850 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 62 / 0,169 kWh ¹
Вкупен капацитет: 157 l 
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 125 / 60 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT дисплеј зад вратат во боја, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј 
 · SmartDeviceBox: како дополнителна опција 
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен 
 · Аларм за вратата: светлосен и звучен

Дел за ладење и дел BioFresh
 · Вентилатор
 · LED осветлување
 · 5 BioFresh фиоки, извлекувачки врз телескопски шини, които можат да се 
подесат од Hydro- на DrySafe

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Лостна рачка со вграден механизам за отворање
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриена шарка на вратата со ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 12, 21

Сите фиоки BioFresh со нежен допир на 
прецизната сензорска електроника 
можат да се подесат по избор, како 
DrySafe со сува клима за чување на 
месо, риба и млечни производи или како 
HydroSafe со влажна клима за чување на 
овошје и зеленчук.

Вградениот систем во вратата SoftSystem 
го змортизира движењето при затворањето 
на вратата и гарантира особено 
меко затворање дури и при целосно 
оптоварување на внатрешниот дел на 
вратата.

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 1,5 cm  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

Ладилник целосно до BioFresh делови
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Ладилници

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm, а кај апаратите од серијата  
BluPerformance – за околу 1,5 cm. Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

KPef 4350 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 63 / 0,171 kWh ¹
Вкупен капацитет: 390 l 
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT дисплеј зад вратат во боја, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј 
 · SmartDeviceBox: като аксесоар
 · Автоматика SuperCool со преостанато време на работа
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Аларм за вратата: светлосен и звучен

Дел за ладење
 · PowerCooling со филтер со активен јаглен FreshAir
 · Premium GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња, кутии VarioBox, 
преграда за јајца 

 · 6 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · VarioSafe 
 · Рафт за шишиња 
 · LED таванско осветлување со функција за постепено појачување на 
светлината 

 · 2 BioCool фиоки, извлекувачки врз телескопски шини

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден механизам за отворање 
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриена шарка на вратата со ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 21, 22

K 4220 
Comfort

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 148 / 0,404 kWh
Вкупен капацитет: 383 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185,2 / 60 / 63

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · LED температурен дисплеј 
 · Автоматика SuperCool

Дел за ладење
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња, преграда за јајца
 · 7 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · LED осветлување
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостна рачка со вграден механизам за отворање 
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04

Варијанти на бои/материјали:
KPesf 4220 со преден дел од не’рѓосувачки челик
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Ksl 3130 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 109 / 0,296 kWh ¹
Вкупен капацитет: 297 l
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: сребрена / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 144,7 / 60 / 63 ¹

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња 
 · Графички приказ на температурата
 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · PowerCooling
 · Comfort GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња, преграда за јајца
 · 6 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · Рафт за шишиња 
 · LED осветлување
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостна рачка од не’рѓосувачки челик со вграден механизам за отворање 
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04

Варијанти на бои/материјали:
K 3130 во бело

K 2814 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 178 / 0,485 kWh ¹
Вкупен капацитет: 250 l (дел за ладење: 229 l / дел за замрзнување: 21 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 140,2 / 55 / 63 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, вртливо копче
 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine прегради на вратата со држач за шишиња, преграда за јајца
 · 5 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · Рафт за шишиња 
 · LED осветлување
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз 
 · Време на чување при неисправност: 15 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 2 kg 

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Ергономска рачка
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 04, 08

Варијанти на бои/материјали:
Ksl 2814 во сребрена
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Мали ладилници

Полиците GlassLine од сигурносно стакло 
можат да се прилагодуваат по висина во 
зависност од индивидуалните потреби. Тие 
не се кршливи, отпорни се на гребење и 
лесни за чистење. Со полиците што можат 
да се поделат и да се постават една под 
друга, брзо може да се создаде простор за 
повисоки садови. 

Рачките се ергономично прилагодени 
на соодветната висина на вратата и 
обезбедуваат оптимален комфор при 
отворањето. 
Малите апарати со механичко управување 
располагаат со мобилна горна плоча. 
На тој начин, апаратот може без проблеми 
да се вгради под веќе постоечка работна 
површина.

Посочените детали од опремата зависат од моделот, описот вежи за соодветниот модел.

Електрониката гарантира точно придржување кон избраната температура. Дигиталниот дисплеј 
во управувањето MagicEye со само еден поглед ве информира за температурата во просторот за 
замрзнување. со точност до степен.
SuperCool функцијата ја намалува температурата на ладење до +2ºС – идеална за брзо ладење на 
свежо ставените прехранбени производи.

Квалитет до најмал детал
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Во внатрешниот дел од вратата со 
висококвалитетните GlassLine полици 
можат удобно да се сместат шишиња од 
1,5 литар. Притоа, мобилните држачи 
за шишиња и конзерви обезбедуваат 
оптимална странична потпора. 

Во преградата за замрзнување со 4 ѕвезди можат да се замрзнуваат свежи прехранбени производи 
и да се чуваат подолго време. Температурите од -18ºС и пониски гарантираат задржување на 
витамините и минералите во храната.

Многу место за чување на овошје и 
зеленчук нудат преградите за зеленчук 
кои се практични и лесни за чистење. 
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Мали ладилници

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

TP 1764 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 99 / 0,270 kWh ¹
Вкупен капацитет: 136 l (дел за ладење: 118 l / 
дел за замрзнување: 18 l)
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника 
со копчиња

 · Дигитален температурен дисплеј
 · Автоматика SuperFrost, со регулирање на 
времето

Дел за ладење
 · Premium GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 3 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · LED осветлување
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при неисправност: 17 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 2 kg

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Ергономска рачка
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02

TP 1760 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 64 / 0,173 kWh ¹
Вкупен капацитет: 154 l
Ниво на бучава: 35 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника 
со копчиња

 · Дигитален температурен дисплеј
 · Автоматика SuperCool

Дел за ладење
 · Premium GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 4 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · LED осветлување
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Ергономска рачка
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02

TPesf 1714 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 146 / 0,399 kWh ¹
Вкупен капацитет: 143 l (дел за ладење: 125 l / 
дел за замрзнување: 18 l)
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик 
/ сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 85 / 60,1 / 61 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 2 GlassLine полици, од кои 1 делива на два дела
 · Внатрешно осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Форма за коцки мраз
 · Време на чување при неисправност: 10 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 2 kg

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Лостна рачка од не’рѓосувачки челик 
 · Можност за вградување под плоча и можност за 
вградување поради фронталната вентилација 
(одведување на отпадниот воздух преку отворите 
во работната плоча) и мобилна горна плоча 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02, 13
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TP 1514 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 143 / 0,391 kWh ¹
Вкупен капацитет: 133 l (дел за ладење: 116 l / 
дел за замрзнување: 17 l)
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца

 · 2 GlassLine полици
 · Внатрешно осветлување
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Време на чување при неисправност: 10 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 2 kg 

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Ергономска рачка
 · Можност за вградување под плоча и можност за 
вградување поради фронталната вентилација 
(одведување на отпадниот воздух преку отворите 
во работната плоча) и мобилна горна плоча 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02

T 1504 

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 182 / 0,498 kWh
Вкупен капацитет: 133 l (дел за ладење: 116 l / 
дел за замрзнување: 17 l)
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 85 / 55,4 / 62,3

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · Пластика, преграда за јајца
 · 2 GlassLine полици
 · Внатрешно осветлување
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Време на чување при неисправност: 10 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 2 kg 

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Жлебна рачка
 · Можност за вградување под плоча и можност за 
вградување поради фронталната вентилација 
(одведување на отпадниот воздух преку отворите 
во работната плоча) и мобилна горна плоча 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02

TX 1021 
Comfort

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 113 / 0,309 kWh
Вкупен капацитет: 86 l (дел за ладење: 86 l од 
него со комора за замрзнување со 0 ѕвезди: 6 l)
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 63 / 55,4 / 62,4

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 1 GlassLine рафт
 · Внатрешно осветлување 
 · 2 фиоки за овошје и зеленчук
 · Комора за замрзнување со 0 ѕвезди  
(0°C до - 6°C)

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Ергономска рачка
 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02
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Мали ладилници

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

Tsl 1414 
Comfort

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h 177 / 0,484 kWh
Вкупен капацитет: 122 l (дел за ладење: 107 l / 
дел за замрзнување: 15 l) 
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: сребрена / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 85 / 50,1 / 62

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 2 GlassLine полици
 · Внатрешно осветлување 
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Време на чување при неисправност: 10 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 2 kg 

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Лостна рачка од не’рѓосувачки челик 
 · Можност за вградување под плоча и можност за 
вградување поради фронталната 
вентилација(одведување на отпадниот воздух 
преку отворите во работната плоча) и мобилна 
горна плоча 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02

T 1414 
Comfort

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Вкупен капацитет: 122 l (дел за ладење: 107 l / 
дел за замрзнување: 15 l)
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 85 / 50,1 / 62

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · Comfort GlassLine полици со рачка за шишиња, 
преграда за јајца 

 · 2 GlassLine полици
 · Внатрешно осветлување 
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Време на чување при неисправност: 10 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 2 kg 

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Ергономска рачка
 · Можност за вградување под плоча и можност за 
вградување поради фронталната 
вентилација(одведување на отпадниот воздух 
преку отворите во работната плоча) и мобилна 
горна плоча 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02

Tbe 1404 

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Вкупен капацитет: 122 l (дел за ладење: 107 l / 
дел за замрзнување: 15 l)
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: беж / беж
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 85 / 50,1 / 62

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · Пластика, преграда за јајца
 · 2 GlassLine полици
 · Внатрешно осветлување 
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Време на чување при неисправност: 10 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 2 kg 

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Жлебна рачка
 · Можност за вградување под плоча и можност за 
вградување поради фронталната вентилација 
(одведување на отпадниот воздух преку отворите 
во работната плоча) и мобилна горна плоча 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02
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T 1404 

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Вкупен капацитет: 122 l (дел за ладење: 107 l / 
дел за замрзнување: 15 l
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 85 / 50,1 / 62

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

 · Функција CoolPlus

Дел за ладење
 · Пластика, преграда за јајца
 · 2 GlassLine полици
 · Внатрешно осветлување 
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Дел за замрзнување 4

 · Време на чување при неисправност: 10 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 2 kg 

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Жлебна рачка
 · Можност за вградување под плоча и можност за 
вградување поради фронталната вентилација 
(одведување на отпадниот воздух преку отворите 
во работната плоча) и мобилна горна плоча 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02

Tb 1400 

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 118 / 0,321 kWh
Вкупен капацитет: 136 l
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: црно / црно
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 85 / 50,1 / 62

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

Дел за ладење
 · Пластика, преграда за јајца
 · 4 GlassLine полици
 · Внатрешно осветлување 
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Жлебна рачка
 · Можност за вградување под плоча и можност за 
вградување поради фронталната вентилација 
(одведување на отпадниот воздух преку отворите 
во работната плоча) и мобилна горна плоча 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02

T 1400 

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 118 / 0,321 kWh
Вкупен капацитет: 136 l
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 85 / 50,1 / 62

Управување
 · Механичко управување во внатрешниот простор, 
вртливо копче

Дел за ладење
 · Пластика, преграда за јајца
 · 4 GlassLine полици
 · Внатрешно осветлување 
 · 1 голема фиока за овошје и зеленчук

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Жлебна рачка
 · Можност за вградување под плоча и можност за 
вградување поради фронталната вентилација 
(одведување на отпадниот воздух преку отворите 
во работната плоча) и мобилна горна плоча 

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02
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GNP 4355
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Замрзнувачи
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Без разлика дали се работи за NoFrost, SmartFrost или StopFrost, 
замрзнувачите на Либхер нудат максимален комфор. Како 
вертикални апарати, мали замрзнувач или хоризонтални 
замрзнувачи - Либхер го нуди вистинскиот апарат за секоја потреба: 
Изберете од различните димензии и опреми. 

Преглед на нашите замрзнувачи

За сигурна долготрајна свежина, технологијата NoFrost нуди ладење со 
професионален квалитет. Производите се замрзнуваат со изладен воздух кој 
циркулитра и влажноста од воздухот се одведува надвор. На тој начин, просторот 
за замрзнување никогаш не замрзнува. Одмрзнувањето веќе не е потребно. 

SmartFrost значи поголем комфор. Апаратот поретко ќе мора да се 
одмрзнува, бидејќи во внатрешниот простор и на замрзнатите производи 
помалку се создава мраз. Освен тоа, мазните внатрешни ѕидови се лесни 
за чистење.

Помалку создавање мраз во хоризонталниот замрзнувач - со StopFrost. Влажноста 
на воздухот побрзо се отстранува надвор, затоа апаратот поретко да се одмрзнува.
Благодарение на StopFrost, при затворањето не се намалува притисокот и 
замрзнувачот може веднаш да се отвори без напор.
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од страна 82

од страна 86

од страна 88

Замрзнувачи

Мали замрзнувачи

Хоризонтални замрзнувачи

од страна 84
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За сигурна долготрајна свежина, 
апаратите со NoFrost нудат ладење со 
професионален квалитет. Производите 
се замрзнуваат со изладен воздух кој 
циркулитра и влажноста од воздухот се 
одведува надвор. На тој начин, просторот 
за замрзнување никогаш не замрзнува. 
Одмрзнувањето веќе не е потребно.

2,4- инчниот дисплеј во боја со 
сензорска електроника, висока резолуција 
и голем контраст поставен е зад вратата 
и нуди можност за индивидуално 
подесување.
Со уредо SmartDeviceBox се овозможува 
управување со апаратот и користење на 
дополнителни услуги преку компјутер или 
преку мобилен краен уред.

Совршеното осветлување на извлечените 
фиоки во замрзнувачот се овозможува 
преку моќните, трајни и еколошки LED 
диоди.

Со SmartFrost технологијата, во голем 
степен се намалува создавањето мраз во 
внатрешниот простор и на замрзнатите 
производи. Поради тоа, многу поретко 
е потребно одмрзнување. Внатрешните 
ѕидови во делот за замрзнување се 
особено мазни, а со тоа и лесни за 
чистење.

Посочените детали од опремата зависат од моделот, описот вежи за соодветниот модел.

Замрзнувачи

Квалитет до најмал детал
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Фиоките на замрзнувачите од серијата BluPerformance се извлекуваат со минимален напор врз 
лесно подвижните тркалца и можат да се извадат оптимално дури и кога се полни со производи. За 
лесното вадење и ставање на производите и тоа кај повисоките апарати при вадењето горната фиока 
се навалува малку надоле. Со својата позиција и големина, долната фиока е соодветна за оптимално 
ставње на сладолед, зачини и други мали пакувања. 

Приказот на статусот кај моделите од серијата BluPerformance се интегрира перфектно и дискретно 
во вратата на апаратот и може да се види лесно и брзо дури и со затворена врата. Сината светлина 
сигнализира дека апаратот работи беспрекорно. При отстапување на статусот приказот трепка со 
црвена боја и дополнително се случа сигнален звук.
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60

  

Замрзнувачи 

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm, а кај апаратите од серијата 
BluPerformance – за околу 1,5 cm. Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја

GNPes 4355 
Premium

Енергетска класа: K ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 168 / 0,458 kWh ¹
Вкупен капацитет: 268 l
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик со SmartSteel / не’рѓосувачки 
челик со SmartSteel
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управување
 · 2,4“ TFT дисплеј зад вратат во боја, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј
 · SmartDeviceBox: како дополнителна опција
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Аларм за вратата: светлосен и звучен

Дел за замрзнување 4

 · 8 фиоки, од кои 7 извлекувачки врз тркалца, VarioSpace
 · Форми за коцки мраз
 · LED осветлување
 · Приказ на статусот
 · Време на чување при неисправност: 20 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 18 kg 
 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден механизам за отворање 
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки напред и назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриена шарка на вратата со ограничувач на отворањето

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 10, 21, 22, 23

Варијанти на бои/материјали:
GNP 4355 во бело виж снимката на стр. 76

Сите фиоки и под нив сместените стаклени 
плочи може едноставно да се извадат. 
Така се формира VarioSpace - практичниот 
систем за дополнителен простор за 
сместување, дури и за поголеми замрзнати 
производи. Со механизмот за запирање 
на извлекувањето, фиоките совршено се 
обезбедени од вадење.

Иновативни замрзнувачи со нова 
димензија во штедењето на струја: 
Апаратите од најдобрата енергетска 
класа А+++ се за околу 48 % 
поекономични од најгорната гранична 
вредност на енергетската класа А+.
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GN 3023 
Comfort

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 312 / 0,854 kWh
Вкупен капацитет: 257 l
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 184,1 / 60 / 63

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, сензорска електроника
 · Графичен температурен дисплеј
 · Автоматика SuperFrost, со регулирање на времето
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата

Дел за замрзнување 4

 · 8 фиоки, VarioSpace 
 · Време на чување при неисправност: 24 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 20 kg 
 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостна рачка со вграден механизам за отворање
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 10

GNP 3056 
Premium

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 245 / 0,670 kWh ¹
Вкупен капацитет: 257 l
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 184,1 / 60 / 63 ¹

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината 
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата

Дел за замрзнување 4

 · 8 фиоки, VarioSpace 
 · LED осветлување
 · Време на чување при неисправност: 24 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 20 kg 
 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостна рачка со вграден механизам за отворање
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 10, 23
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Замрзнувачи

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

G 4013 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 286 / 0,783 kWh ¹
Вкупен капацитет: 399 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 194,7 / 69,7 / 75 ¹

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · Графички приказ на температурата
 · Автоматика SuperFrost, со регулирање на времето 
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата 

Дел за замрзнување 4

 · 8 фиоки, VarioSpace 
 · Фиока за зачини и зрнесто овошје
 · Осветлување во фронталното куќиште
 · Време на чување при неисправност: 34 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 26 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостна рачка со вграден механизам за отворање 
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09

G 3513 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 264 / 0,722 kWh ¹
Вкупен капацитет: 350 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 175,1 / 69,7 / 75 ¹

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · Графички приказ на температурата
 · Автоматика SuperFrost, со регулирање на времето 
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата 

Дел за замрзнување 4

 · 7 чекмеджета, VarioSpace 
 · Осветление във фронталния корпус
 · Време за съхранение при неизправност: 34 h 
 · Възможност за замразяване за 24 h: 25 kg 
 · Рафтове от безопасно стъкло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостна рачка со вграден механизам за отворање 
 · Можност за вградување поради фронталната вентилација
 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина, 
транспортни тркалца назад

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09
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GP 2733 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 206 / 0,562 kWh ¹
Вкупен капацитет: 224 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
164,4 / 60 / 63,2 ¹

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника 
со копчиња

 · Графички приказ на температурата
 · Автоматика SuperFrost, со регулирање на 
времето 

 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен

Дел за замрзнување 4

 · 7 фиоки, VarioSpace 
 · Време на чување при неисправност: 28 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 22 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостна рачка со вграден механизам за отворање 
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина, транспортни тркалца 
назад

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 10

GP 2433 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 191 / 0,522 kWh ¹
Вкупен капацитет: 190 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
144,7 / 60 / 63,2 ¹

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника 
со копчиња

 · Графички приказ на температурата
 · Автоматика SuperFrost, со регулирање на 
времето 

 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен

Дел за замрзнување 4

 · 6 фиоки, VarioSpace 
 · Време на чување при неисправност: 26 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 22 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостна рачка со вграден механизам за отворање 
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина, транспортни тркалца 
назад

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 10

GP 2033 
Comfort

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 175 / 0,479 kWh ¹
Вкупен капацитет: 156 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
125 / 60 / 63,2 ¹

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника 
со копчиња

 · Графички приказ на температурата
 · Автоматика SuperFrost, со регулирање на 
времето 

 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен

Дел за замрзнување 4

 · 5 фиоки, VarioSpace 
 · Време на чување при неисправност: 24 h 
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 19 kg 
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Лостна рачка со вграден механизам за отворање 
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Транспортни рачки назад 
 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина, транспортни тркалца 
назад

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 10



86

60 60 55

Мали замрзнувачи

1  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

GPesf 1476 
Premium

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Вкупен капацитет: 103 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: не’рѓосувачки челик 
/ сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
85,1 / 60,2 / 61 ¹

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника 
со копчиња

 · Дигитален температурен дисплеј
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количината

 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен

Дел за замрзнување 4

 · 4 фиоки, VarioSpace
 · Време на чување при неисправност: 24 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 11 kg
 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Лостна рачка од не’рѓосувачки челик
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 13

GP 1476 
Premium

Енергетска класа: n ¹
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Вкупен капацитет: 103 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника 
со копчиња

 · Дигитален температурен дисплеј
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количината

 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен

Дел за замрзнување 4

 · 4 фиоки, VarioSpace
 · Време на чување при неисправност: 24 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 11 kg
 · 2 акумулатори за ниски температури
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Ергономска рачка
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09

Gsl 1223 
Comfort

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Вкупен капацитет: 98 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: сребрена / сребрена
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
85,1 / 55,3 / 62,4

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника 
со копчиња

 · Графички приказ на температурата
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количината

 · Сигнал при неисправност: светлосен

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace
 · Време на чување при неисправност: 26 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 11 kg
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Лостна рачка од не’рѓосувачки челик
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09
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55 55 55

G 1223 
Comfort

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Вкупен капацитет: 98 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
85,1 / 55,3 / 62,4

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника 
со копчиња

 · Графички приказ на температурата
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количината

 · Сигнал при неисправност: светлосен

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace
 · Време на чување при неисправност: 26 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 11 kg
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Ергономска рачка
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09

Gbe 1213 

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Вкупен капацитет: 98 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: беж / беж
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
85,1 / 55,3 / 62,4

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника 
со копчиња

 · Графички приказ на температурата
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количината

 · Сигнал при неисправност: светлосен

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace
 · Време на чување при неисправност: 26 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 11 kg
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Жлебна рачка
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09

G 1213 

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Вкупен капацитет: 98 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
85,1 / 55,3 / 62,4

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника 
со копчиња

 · Графички приказ на температурата
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според 
количината

 · Сигнал при неисправност: светлосен

Дел за замрзнување 4

 · 3 фиоки, VarioSpace
 · Време на чување при неисправност: 26 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 11 kg
 · Полици од безбедносно стакло

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Жлебна рачка
 · Можност за вградување поради фронталната 
вентилација

 · Предни потпорни ногарки што можат да се 
регулираат по висина

 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09
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Хоризонтални замрзнувачи

Надворешната облога на кондензаторот 
за создавање студ е обложена со 
пенест материјал од сите страни. На тој 
начин, апаратот работи тивко и со мали 
вибрации. На куќиштето не се формира 
кондензат, а рамната надворешна облога 
може лесно да се чисти.

Иновативни хоризонтални замрзнувачи со 
нова димензија во штедењето на струја: 
Апаратите од најдобрата класа на 
енергетска ефикасност А+++ се за околу 
48 % поекономични од горната гранична 
вредност на енергетската класа А+.

Системот SoftSystem, којшто е интегриран во шарката на капакот на хоризонталниот замрзнувач, 
нежно го придушува движењето при затворањето. Дури силните или ненадејните затворања со 
сигурност се придушуваат.

Посочените детайли от оборудването зависят от модела, описанието важи за съответния модел. 

Квалитет до најмал детал
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Системот SoftSystem, којшто е интегриран во шарката на капакот на хоризонталниот замрзнувач, 
нежно го придушува движењето при затворањето. Дури силните или ненадејните затворања со 
сигурност се придушуваат. 

За да се обезбеди совршена прегледност, 
функциите за ракување и за контрола на 
практичен начин се вградени во ергономската 
рачка на хоризонталниот замрзнувач. 
Со SuperFrost автоматиката, прехранбените 
производи се замрзуваат, со што се чуваат 
нивните витамини. По завршување на процесот 
на замрзнување, SuperFrost автоматиката се 
вклучува назад на нормален режим на работа.

Осветлувањето вградено во капакот на 
хоризонталниот замрзнувач овозможува 
оптимална осветленост на замрзнатите 
производи За да се обезбеди трајна 
максимална цврстина на хоризонталните 
замрзнувачи, куќиштето и капакот се 
изработени од челичен лим со прашкасто 
покритие. Тоа гарантира висок степен на 
отпорност и спречува корозија. 
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Хоризонтални замрзнувачи

GTP 2756 
Premium

Енергетска класа: K
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 127 / 0,347 kWh
Вкупен капацитет: 240 l
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 91,7 / 128,5 / 75,8

Управување
 · MagicEye во рачката на хоризонталниот замрзнувач, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата

Дел за замрзнување 4

 · Со минимални вибрации, тивко и лесно за чистење со кондензатор со облога 
од пенест материјал

 · Внатрешно осветлување
 · Време на чување при неисправност: 110 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 25 kg
 · Отвор за истекување на истопената вода
 · Преграден ѕид, составен од плоча за замрзнување која се вади – може да се 
користи и како кадичка за собирање на вода

 · 3 закачени кошеви сериски, 7 може да се достават дополнително

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Ергономска рачка на хоризонталниот замрзнувач
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 10, 24

GTP 2356 
Premium

Енергетска класа: K
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 117 / 0,318 kWh
Вкупен капацитет: 200 l
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 91,7 / 112,9 / 75,8

Управување
 · MagicEye во рачката на хоризонталниот замрзнувач, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Автоматика SuperFrost, регулирана според количината
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата

Дел за замрзнување 4

 · Со минимални вибрации, тивко и лесно за чистење со кондензатор со облога 
од пенест материјал

 · Внатрешно осветлување
 · Време на чување при неисправност: 100 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 23 kg
 · Отвор за истекување на истопената вода
 · Преграден ѕид, составен од плоча за замрзнување која се вади – може да се 
користи и како кадичка за собирање на вода

 · 3 закачени кошеви сериски, 7 може да се достават дополнително

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Ергономска рачка на хоризонталниот замрзнувач
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 10, 24
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GT 6122 
Comfort

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 412 / 1,128 kWh
Вкупен капацитет: 572 l
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
91,7 / 164,4 / 80,7

Управување
 · Електронско управување во рачката на 
хоризонталниот замрзнувач, електроника со 
копчиња

 · Автоматика SuperFrost, со регулирање на 
времето

 · Сигнал при неисправност: светлосен

Дел за замрзнување 4

 · Со минимални вибрации, тивко и лесно за 
чистење со кондензатор со облога од пенест 
материјал

 · Внатрешно осветлување
 · Време на чување при неисправност: 59 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 33 kg
 · Отвор за истекување на истопената вода
 · Преграден ѕид, составен од плоча за 
замрзнување која се вади – може да се користи 
и како кадичка за собирање на вода

 · 3 закачени кошеви сериски, 13 може да се 
достават дополнително

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Ергономска рачка на хоризонталниот замрзнувач

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 10, 24, 25

GT 3622 
Comfort

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 290 / 0,793 kWh
Вкупен капацитет: 333 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
91,7 / 112,9 / 75,8

Управување
 · Електронско управување во рачката на 
хоризонталниот замрзнувач, електроника со 
копчиња

 · Автоматика SuperFrost, со регулирање на 
времето

 · Сигнал при неисправност: светлосен

Дел за замрзнување 4

 · Со минимални вибрации, тивко и лесно за 
чистење со кондензатор со облога од пенест 
материјал

 · Внатрешно осветлување
 · Време на чување при неисправност: 60 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 28 kg
 · Отвор за истекување на истопената вода
 · Преграден ѕид, составен од плоча за 
замрзнување која се вади – може да се користи 
и како кадичка за собирање на вода

 · 2 закачени кошеви сериски, 8 може да се 
достават дополнително

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Ергономска рачка на хоризонталниот замрзнувач

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 10, 24, 25

GT 3032 
Comfort

Енергетска класа: n
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 209 / 0,570 kWh
Вкупен капацитет: 284 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: бело / бело
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 
91,7 / 99,5 / 75,8

Управување
 · Електронско управување во рачката на 
хоризонталниот замрзнувач, електроника со 
копчиња

 · Автоматика SuperFrost, со регулирање на 
времето

 · Сигнал при неисправност: светлосен

Дел за замрзнување 4

 · Со минимални вибрации, тивко и лесно за 
чистење со кондензатор со облога од пенест 
материјал

 · Внатрешно осветлување
 · Време на чување при неисправност: 54 h
 · Капацитет на замрзнување за 24 h: 27 kg
 · Отвор за истекување на истопената вода
 · Преграден ѕид, составен од плоча за 
замрзнување која се вади – може да се користи 
и како кадичка за собирање на вода

 · 2 закачени кошеви сериски, 5 може да се 
достават дополнително

Предности на опремата
 · Дизајн SwingDesign
 · Ергономска рачка на хоризонталниот замрзнувач

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 08, 09, 10, 24, 25
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Повеќе за апаратите  
за вино:
wein.liebherr.com
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Апарати за вино
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Преглед на нашите апарати за 
вино

Серија Vinidor
Апаратите од серијата Vinidor располагаат со две или три 
прегради за вино, кои можат независно да се подесуваат од 
+5ºС до +20ºС.
Така, на пример, истовремено можат да се чуваат бели и 
црвени вина на идеална температура за консумација. Исто 
така и за подолгорочно складирање, овие апарати ја нудат 
оптималната клима.

Климатизери за вино
Климатизерите за вино нудат слични услови како и винските 
подруми. Поради тоа тие се идеалниот избор за долгорочно 
складирање или пак за чување поголеми резерви на 
вино на температура која е соодветна за консумирање. 
Температурата може да се подеси од +5ºС до +20ºС и се 
задржува рамномерна и константна во целиот внатрешен 
простор.

Ладилници за вино со регулирање на 
температурата
Благодарение на различните температурни нивоа, 
ладилниците за вино со регулирање на температурата се 
соодветни за чување различни вина: така, црвените вина, 
шампанското и белите вина можат истовремено да се чуваат 
на нивната идеална температура за консумација. 

+5°C

+18°C

+5°C до +20°C

+5°C до +20°C

+5°C до +20°C

+5°C до +20°C
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Љубителите на вино поставуваат високи барања кога се работи за 
чување на нивните омилени вина. Некои сакаат во секое време да 
уживаат во секоја голтка вино. Други се концентрираат на долгорочно 
собирање вина. Но, повеќето ги сакаат и двете. Либхер нуди оптимален 
апарат за вино за секоја потреба, кој секогаш ја гарантира вистинската 
температура.

GrandCru – од страна 100Vinidor – од страна 98

Vinothek – од страна 104
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Иновативната сензорска електроника со LCD дисплеј обезбедува постојано одржување на 
избраните температури во поединечните прегради за вино. Дигиталниот температурен дисплеј 
информира точно до степен за подесените температурни вредности. Со само нежно допирање на 
сенсорскиот панел сите функции може да се подесат лесно и многу комфорно.

Апарати за вино

Тонираната изолациска стаклена 
врата, покрај сигурносната UV заштита 
обезбедува и најдобар поглед на вината. 
Елегантната алуминиумска рачка 
со вграден механизам за отворање 
обезбедува отворање на вратата со 
најмала можна употреба на сила.

Секоја преграда за вино располага со LED 
осветлување што може да се регулира 
и да се вклучува во постојаниот режим и 
кое обезбедува пријатно и рамномерно 
осветлување на внатрешниот простор. Со 
развивање на сосема ниско ниво на топлина 
на LED-диодите, виното можат подолго време 
да бидат презентирани осветлени.

Посочените детали од опремата зависат од моделот, описот вежи за соодветниот модел.

Квалитет до најмал детал
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Полицата за презентација особено е 
соодветна за презентација на избрани 
вина или за регулирање на температурата 
на веќе отворените шишиња. Со 
флексибилната полица можат да се 
постават исправени до шест шишиња вино. 
Зад нив односно покрај нив можат да се 
чуваат вина во лежечка положба.

Системот за придушено затвореање 
на вратат SoftSystem го придушува 
движењето при затворање на вратата. На 
тој начин, се овозможува особено нежно 
затворање и се спречуваат вибрациите. 
Притоа, вратата се затвора автоматски 
при агол на отворање од околу 45º или 
помалку.

Стабилните дрвени решетки кои се извлекуваатѕ на телескопските шини нудат добра прегледност 
и едноставен пристап. Рачно изработените полиц од дрво со природен изглед се оптималнo решение 
за безбедно чување на шишињата од тип „Бордо“. За оптимално искористување на внатрешниот 
простор шошињата може да се чуваат легнати едно наспроти друго.
Флексибилниот клипс систем за ставање на етикети овозможува брз поглед и прегледност на вашите 
резерви на вина.
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Серија Vinidor 

1  Овој апарат е наменет исклучиво за чување на вино. Максималниот капацитет шишиња тип „Бордо” (0,75l) се базира на стандардот NF H 35 - 124 (височина: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

WTes 5872 
Vinidor

Енергетска класа: A ²
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 180 / 0,493 kWh ²
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 178 ¹
Бруто/полезен капацитет: 578 / 496 l
Ниво на бучава: 37 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло с рамка от 
не’рѓосувачки челик/ не’рѓосувачки челик
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 192 / 70 / 74,2 ²

Управување
 · LCD дисплеј зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 3 температурни зони, се регулираат меѓу +5°C до +20°C
 · 3 регулирачки ладилни кругови 
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Постојано вклучено, LED осветлување со регулација
 · Полици од буково дрво
 · 13 полици, 10 од кои извлекувачки врз телескопски шини, од кои 1 
презентациска полица

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден механизам за отворање
 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриена шарка на вратата со ограничувач на отворањето
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 13, 15, 17

WTes 5972 
Vinidor

Енергетска класа: A ²
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 211 ¹
Бруто/полезен капацитет: 593 / 516 l
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло с рамка от 
не’рѓосувачки челик/ не’рѓосувачки челик
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 192 / 70 / 74,2 ²

Управување
 · LCD дисплеј зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 2 температурни зони, се регулираат меѓу +5°C до +20°C
 · 2 регулирачки ладилни кругови 
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Постојано вклучено, LED осветлување со регулација
 · Полици од буково дрво
 · 10 полици, 8 од кои извлекувачки врз телескопски шини, од кои 1 
презентациска полица

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден механизам за отворање
 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Скриена шарка на вратата со ограничувач на отворањето
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 13, 15, 17
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2  Посочената потрошувачка на струја се постигнува со користење на ограничувачи на растојанието од ѕидот. Со нив длабочината на апаратот се зголемува за околу 3,5 cm.  
Апаратот може да функционира целосно без користење на дистанционерот, но ќе има малку повисока потрошувачка на струја.

WTpes 5972 
Vinidor

Енергетска класа: A ²
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 155 ¹
Бруто/полезен капацитет: 593 / 516 l
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло с рамка от 
не’рѓосувачки челик/ не’рѓосувачки челик
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 192 / 70 / 74,2 ²

Управување
 · LCD дисплеј зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 2 температурни зони, се регулираат меѓу +5°C до +20°C
 · 2 регулирачки ладилни кругови 
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Постојано вклучено, LED осветлување со регулација
 · Полици од буково дрво
 · 16 полици, 5 од кои извлекувачки врз телескопски шини, од кои 2 
презентациска полица

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Лостна рачка од не’рѓосувачки челик 
 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 13, 15

WTes 1672 
Vinidor

Енергетска класа: A
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 137 / 0,375 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 34 ¹
Бруто/полезен капацитет: 123 / 95 l
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло с рамка от 
не’рѓосувачки челик/ не’рѓосувачки челик
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 82,2 / 60 / 57,5

Управување
 · LCD дисплеј зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 22 температурни зони, се регулираат меѓу +5°C до +20°C
 · 2 регулирачки ладилни кругови 
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Постојано вклучено, LED осветлување со регулација
 · Полици од буково дрво
 · 5 полици, 3 од кои извлекувачки врз телескопски шини 

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Лостна рачка од не’рѓосувачки челик 
 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 13, 15
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Климатизери за вино GrandCru

1  Овој апарат е наменет исклучиво за чување на вино. Максималниот капацитет шишиња тип „Бордо” (0,75l) се базира на стандардот NF H 35 - 124 (височина: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

WKt 6451 
GrandCru

Енергетска класа: n
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 118 / 0,323 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 312 ¹
Бруто/полезен капацитет: 666 / 625 l
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: полна врата, боја terra / боја terra
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 193 / 74,7 / 75,9

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · LED Внатрешно осветлување
 · Регулирани по висина полици од буково дрво
 · 7 полици

Предности на опремата
 · Дизајн SwingLine
 · Алуминиумска рачка со вграден механизам за отворање
 · Променливо закачување на вратата
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 15, 16

WKt 5552 
GrandCru

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 140 / 0,382 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 253 ¹
Бруто/полезен капацитет: 573 / 525 l
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло, рамка в боја terra / боја terra
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 192 / 70 / 74,2

Управување
 · MagicEye зад вратата, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · LED осветлување, кое постојано се вклучува
 · Регулирани по висина полици од буково дрво
 · 7 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден механизам за отворање
 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 14, 15, 16, 17
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WKt 5551 
GrandCru

Енергетска класа: n
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 111 / 0,302 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 253 ¹
Бруто/полезен капацитет: 547 / 499 l
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: полна врата, боја terra / боја terra
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 192 / 70 / 74,2

Управување
 · MagicEye зад вратата, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · LED Внатрешно осветлување
 · Регулирани по висина полици од буково дрво
 · 7 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден механизам за отворање
 · Променливо закачување на вратата
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 14, 15, 16, 17

WKt 4552 
GrandCru

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 133 / 0,364 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 201 ¹
Бруто/полезен капацитет: 478 / 435 l
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло, рамка в боја terra / боја terra 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 165 / 70 / 74,2

Управување
 · MagicEye зад вратата, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · LED осветлување, кое постојано се вклучува
 · Регулирани по висина полици од буково дрво
 · 6 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден механизам за отворање
 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 14, 15, 16, 17
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Бравата вградена во една рамнина со 
вратата заштитува од несакан пристап до 
вината.

Рачно изработените, стабилни полици од 
природно дрво се наменети за оптимално 
и сигурно чување на шишиња тип „Бордо“. 
За оптимално користење на внатрешниот 
простор шишињата може да се користат 
легнати едно наспроти друго Како 
дополнителна опрема може да се купат 
дополнителни дрвени полици.

Прецизното електронско управување 
е опремено со дигитален температурен 
дисплеј и информира за подесените 
вредности. Светлосниот и звучниот аларм 
за вратата и температурата информира 
за неправилности, на пример за оставена 
отворена врата. Заштитата од пристап на 
деца заштитува од несакана промена на 
вредностите на контролната табла.

LED осветлувањето е вградено во иста 
рамнина со куќиштети и кај апаратите 
со стаклена врата може да се вклучува 
постојано. Бидејќи LED осветлувањето 
емитира сосема минимална топлина, 
вината можат да се прикажуваат осветени 
и подолг временски период.

Квалитет до најмал детал
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1  Този уред е предназначен изключително за съхранението на вино. Максималният капацитет бутилки тип „Бордо” (0,75l) се базира на стандарта NF H 35 - 124 (височина: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

WKt 4551 
GrandCru

Енергетска класа: n
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 106 / 0,288 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 201 ¹
Бруто/полезен капацитет: 456 / 413 l
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: полна врата, боја terra / боја terra
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 165 / 70 / 74,2

Управување
 · MagicEye зад вратата, електроника со копчиња 
 · Дигитален температурен дисплеј 
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir 

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · LED Внатрешно осветлување
 · Регулирани по висина полици од буково дрво
 · 6 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден механизам за отворање
 · Променливо закачување на вратата
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 14, 15, 16, 17

WKes 4552 
GrandCru

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 133 / 0,364 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 201 ¹
Бруто/полезен капацитет: 478 / 435 l
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло с рамка от 
не’рѓосувачки челик/ не’рѓосувачки челик
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 165 / 70 / 74,2

Управување
 · MagicEye зад вратата, електроника со копчиња 
 · Дигитален температурен дисплеј 
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir 

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · LED Внатрешно осветлување
 · Регулирани по висина полици од буково дрво
 · 6 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Алуминиумска рачка со вграден механизам за отворање
 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата 
 · Брава 

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 13, 14, 15, 16, 17
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Климатизери за вино Vinothek

1  Овој апарат е наменет исклучиво за чување на вино. Максималниот капацитет шишиња тип „Бордо” (0,75l) се базира на стандардот NF H 35 - 124 (височина: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

WKb 4212 
Vinothek

Енергетска класа: A
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 168 / 0,458 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 200 ¹
Бруто/полезен капацитет: 427 / 395 l
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло, црна рамка / црно 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 165 / 60 / 73,9

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir 

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Внатрешно осветлување, кое постојано се вклучува
 · Регулирани по висина полици од буково дрво
 · 6 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Ергономска цена лостна рачка
 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 14, 15

WKr 4211 
Vinothek

Енергетска класа: n
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 103 / 0,282 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 200 ¹
Бруто/полезен капацитет: 409 / 377 l
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: полна врата, боја бордо / црно
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 165 / 60 / 73,9

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir 

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Регулирани по висина полици од буково дрво
 · 6 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Ергономска цена лостна рачка
 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 14, 15
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WKb 3212 
Vinothek

Енергетска класа: A
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 161 / 0,441 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 164 ¹
Бруто/полезен капацитет: 336 / 309 l
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло, црна рамка / црно
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 135 / 60 / 73,9

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir 

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Внатрешно осветлување, кое постојано се вклучува
 · Регулирани по висина полици од буково дрво
 · 4 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Ергономска цена лостна рачка
 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 14, 15

WKr 3211 
Vinothek

Енергетска класа: n
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 99 / 0,269 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 164 ¹
Бруто/полезен капацитет: 322 / 295 l
Ниво на бучава: 39 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: полна врата, боја бордо / црно 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 135 / 60 / 73,9

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir 

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Регулирани по висина полици од буково дрво
 · 4 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Ергономска цена лостна рачка
 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 14, 15
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WKb 1812 
Vinothek

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 113 / 0,307 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 66 ¹
Бруто/полезен капацитет: 145 / 134 l
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло, црна рамка / црно
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 89 / 60 / 61,3

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Внатрешно осветлување, кое постојано се вклучува
 · Регулирани по висина поцинкувани решеткасти полици
 · 3 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Ергономска цена лостна рачка
 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 15, 18

WKr 1811 
Vinothek

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 113 / 0,308 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 66 ¹
Бруто/полезен капацитет: 145 / 128 l
Ниво на бучава: 38 dB(A)
Климатска класа: SN-T
Врата / странични ѕидови: полна врата, боја бордо / црно 
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 89 / 60 / 61,3

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Регулирани по висина поцинкувани решеткасти полици
 · 3 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Ергономска цена лостна рачка
 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 15, 18

Климатизери за вино Vinothek

1  Овој апарат е наменет исклучиво за чување на вино. Максималниот капацитет шишиња тип „Бордо” (0,75l) се базира на стандардот NF H 35 - 124 (височина: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
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WTb 4212 
Vinothek

Енергетска класа: A
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 168 / 0,460 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 200 ¹
Бруто/полезен капацитет: 427 / 395 l
Ниво на бучава: 41 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло, црна рамка / црно
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 165 / 60 / 73,9

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 6 температурни зони, се регулираат меѓу +5°C до +20°C 
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Внатрешно осветлување, кое постојано се вклучува
 · Регулирани по висина поцинкувани решеткасти полици
 · 6 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Ергономска цена лостна рачка
 · Променливо закачување на вратата
 · Променливо заптивање на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 14, 15, 20

WTr 4211 
Vinothek

Енергетска класа: A
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 167 / 0,457 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 200 ¹
Бруто/полезен капацитет: 409 / 377 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: полна врата, боја бордо / црно
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 165 / 60 / 73,9

Управување
 · MagicEye во фронталното куќиште, електроника со копчиња
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 6 температурни зони, се регулираат меѓу +5°C до +20°C 
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Регулирани по висина поцинкувани решеткасти полици
 · 6 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Ергономска цена лостна рачка
 · Променливо закачување на вратата

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 14, 15, 20

Мултитемпературни охладители за вино Vinothek
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WKes 653 
GrandCru

Енергетска класа: n
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 75 / 0,205 kWh
Максимален број шишиња тип „Бордо” 0,75 l: 12 ¹
Бруто/полезен капацитет: 56 / 38 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: SN
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло с рамка от 
не’рѓосувачки челик и SmartSteel / не’рѓосувачки челик со SmartSteel
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 61,2 / 42,5 / 47,8

Управување
 · LCD дисплеј зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален температурен дисплеј
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата 
 · Заштита од пристап на деца

Отделение за вино
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +5°C до +20°C 
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir 

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација 
 · Вклучувачко, регулирачко LED осветлување
 · Полици од буково дрво
 · 3 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Закачување на вратата: надесно непроменливо
 · Променливо заптивање на вратата
 · Фиока за додатоци 
 · Можна е монтажа на ѕид 
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 15, 19

Практичната фиока за опремата служи 
за чување на додатоците за вино или 
малите задоволства како чоколадо и 
чоколадни бонбони, кои исто така може 
да бидат сервирани добро подготвени за 
потполно завршување на уживањето во 
конзумацијата на виното.

За оптималната презентација на вашите 
висококвалитетни вина моделот WKes 
653 е опремен со LED осветлување 
кое се вклучува и регулира. Бидејќи LED 
диодите оддаваат сосема мала топлина и 
немаат UV зрачење, виното може да биде 
осветлено подолг временски период, без 
тоа да има негативно влијание врз нив.
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ZKes 453 
Humidor

Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 162 / 0,443 kWh
Бруто/полезен капацитет: 43 / 39 l
Ниво на бучава: 40 dB(A)
Климатска класа: N
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло с рамка от 
не’рѓосувачки челик и SmartSteel / не’рѓосувачки челик со SmartSteel
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 61,2 / 42,5 / 47,8

Управување
 · LCD дисплеј зад вратата, сензорска електроника
 · Дигитален приказ на температурата и влажноста на воздухот
 · Сигнал при неисправност: светлосен и звучен
 · Звучен аларм за вратата

Humidor
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +16°C до +20°C 
 · Влажност на воздухот, се регулира меѓу 68% до 75% 
 · Динамичко ладење, доток на свеж воздух преку филтер со активен јаглен 
FreshAir

 · Регулирање на влажноста на воздухот преку вентилација
 · Вклучувачко, регулирачко LED осветлување
 · Полици од шпанско кедрово дрво 
 · 2 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Закачување на вратата: надесно непроменливо
 · 2 презентациски фиоки 
 · Можна е монтажа на ѕид 
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 06, 19

CMes 502 

Енергетска класа: m
Потрошувачка на струја годишно / 24 h: 107 / 0,293 kWh
Бруто/полезен капацитет: 45 / 42 l
Ниво на бучава: 35 dB(A)
Климатска класа: SN-ST
Врата / странични ѕидови: врата од изолациско стакло с рамка от 
не’рѓосувачки челик и SmartSteel / не’рѓосувачки челик со SmartSteel
Надворешни димензии во cm (В / Ш / Д): 61,2 / 42,5 / 45

Управување
 · Механичко управување надвор, вртливо копче

Дел за ладење
 · 1 температурна зона, се регулира меѓу +2°C до +10°C 
 · Вклучувачко, регулирачко LED осветлување
 · Поцинковани решеткасти полици
 · 3 полици

Предности на опремата
 · Дизајн HardLine
 · Предни потпорни ногарки што можат да се регулираат по висина
 · Закачување на вратата: надесно непроменливо
 · Можна е монтажа на ѕид 
 · Брава

Дополнителна опрема (од страна 110)
 · 01, 02
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Благодарение на можноста за користење со едната рака убавата кутија за масло може да се транспортира 
едноставно фатена за капакот и да се отвора лесно. Благодарение на добро промислени пропорции во неа 
можеа да се смести масло со различни големини. Таа не може да се крши може да се мие во машина за 
миење садови и одговара за сите полици на Либхер.

Кутија за масло01

За сите вертикални комбинирани ладилници-замрзнувачи и ладилници 7420 306

Варијабилно употребливата преграда за јајца може да се извади и така да се регулира според количината. 
Така на пример на неа можатво секое време безбедно да се чуваат до 20 јајца од кокошка или ако се сврти 
до 28 јајца од потполошка. Освен тоа, таа дава можност за чување на какца со остриот врв надоле, за да 
се продолжи нивната трајност.

Варијабилно употреблива преграда за јајца02

За сите вертикални комбинирани ладилници-замрзнувачи и ладилници 7420 316

Фиоката VarioSafe нуди прегледност и создава ред. Оптимално место за помали прехранбени производи 
и пакувања. За сместување на повисоки производи достапна е втора висина за поставување. Фиоката 
VarioSafe може да се постави на повеќе позиции на двостраните столбови за држење во делот за ладење.

Фиока VarioSafe03

Апарати BluPerformance со BioCool, Ладилници BluPerformance со BioFresh 9881 126

Комбинирани ладилници-замрзнувачи BluPerformance со BioFresh 9881 124

За сместување пијалоци, полицата за шишиња нуди практично и убаво решение.

Полица за шишиња04

CTP(ag, fr, sl, wb) 2921, 2521, 2121;  
CU(ag, ef, fr, sl, wb) 3311, 2811; K(sl) 2814 9881 800

CU(be, ef) 40, 35; CN(be, bs, ef, sl) 40, 35;  
C(be, ef) 40; CTP(esf) 33 9881 074

75 см: CBN(esf) 7112 325

CT(P)(esf) 3316; K(P)(sl, esf) 3130, 4220 7112 826

SBS(bs, ef, es, esf) 7353, 7343, 7263, 7253, 7212 7112 448

60 см: Апарати BluPerformance со BioCool; 
апарати K и KB BluPerformance; SBS 86 9881 132

60 см: Комбинирани ладилници-замрзнувачи 
BluPerformance со BioFresh 9881 130

70 см: Комбинирани ладилници-замрзнувачи 
BluPerformance со BioFresh; 
Комбинирани ладилници-замрзнувачи 
BluPerformance со BioCool 9881 150

C(bs, ef) 3825, 3425 9881 026

CTN(esf) 32 7112 828

Дополнителна опрема
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Флексибилниот систем FlexSystem за фиоката BioFresh и BioCool помага за прегледното флексибилно чување 
и сортирање на прехранбените производи. Тој овозможува сортирање, на пример на овошје, зеленчук или 
според рокот на траење. Сите делови од стабилниот флексибилен систем FlexSystem се лесни за чистење 
и соодветни за миење во машина за миење садови.

Флексибилен систем FlexSystem05

60 см: Модели BluPerformance со BioFresh и BioCool (без BP 2850) 9881 128

70 см: Модели BluPerformance со BioFresh и BioCool 7423 132

Комбинирани ладилници-замрзнувачи и ладилници BluPerformance (2 бр. в опаковка) 9881 116

WTes 1672 (2 бр. в опаковка) 9881 289

WKes 653; ZKes 453 (2 бр. в опаковка) 9881 287

Сите други апарати за вино (2 бр. в опаковка) 9881 291

Вградениот филтер со активен јаглен FreshAir го чисти воздухот што циркулира и брзо ги филтрира 
непријатните мириси. Тој лесно се заменува и гарантира оптимален квалитет на воздухот. Се препорачува 
да се менува еднаш во годината, а кај моделите од серијата BluPerformance, функцијата за потсетување 
покажува кога мора да се замени филтерот.

Филтер со активен јаглен FreshAir06

Резервен филтер за вода за вградениот филтер за вода за перфектен квалитет на водата кај апаратите 
со генератор на лед (IceMaker). Електронското управување прикажува кога мора да се замени филтерот за 
вода. Се препорачува промена на шест месеци. 

Филтер за вода07

CBNes 6256  9881 227

За сите модели со 4-ѕвездена комора за замрзнување и 4-ѕвезеден дел за замрзнување 7420 322

Големата форма за лед со капак може едноставно да се полни со вода благодарение на комфортниот отвор 
за полнење. Апсолутно цврстиот капак овозможува сигурното и суво транспортирање и поставување на 
формата.

Форма за коцки мраз со капак08

При нарачка на додатоците кон бројот на артиклот задолжително се наведува моделот/сервисниот број на апаратот
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Со акумулаторот за студ, при евентуален прекин во снабдувањето со електрична енергија, ќе може 
да се одржи квалитетот на ладењето во замрзнувачите и во делот за замрзнување кај комбинираните 
ладилници-замрзнувачи. На тој начин, акумулаторот за студ претставува дополнителна резерва на студ 
и ги чува производите.

Акумулатор за студ09

На практичната табла за замрзнување може поединечно да се замрзне овошје, зрнесто овошје, билки 
и тревни растенија. Таа го спречува залепувањето при замрзнување, ја одржува формата и го олеснува 
подоцнежното пакување и делење во порции.

Табла за замрзнување10

3 метри долго црево за апаратите за поврзување со водоводната мрежа 3/4".

3 m долго црево за генератор на лед (IceMaker)11

За сите модели за поврзување со водоводната мрежа 6030 785

Комбинирани ладилници-замрзнувачи и ладилници BluPerformance со SoftSystem 9096 414

Фабрички подесениот агол на отворање на вратата може да се намали од 115° на 90°. Тоа ја штити вратата 
на апаратот и/или предниот дел од мебелот при позиционирањето во нишата или директно до ѕидот.

Ограничувач на отворање на вратата12

За одржување на површините од не’рѓосувачки челик (да не се користи за SmartSteel) по чистењето.

Препарат за одржување на не’рѓосувачки челик13

250 ml 8409 030

За сите вертикални комбинирани ладилници-замрзнувачи и ладилници, замрзнувач и SBS 9881 036

Хоризонтални замрзнувачи 9881 259

Комбинирани ладилници-замрзнувачи и 
замрзнувачи BluPerformance

 
7422 828

GTP 2756, 2356 7431 419

GT 6122 7431 387

GT 3622, 3032 7431 389

70 см: BluPerformance-Kombinationen 7426 078

SBS 73, 72, 71; CN(P)(be, bs, ef, sl) 40, 35;  
GN(P) 3056, 3023

 
7426 080

C(be, ef, bs) 4025, 3825, 3425; CU(be, ef) 4015, 
3515; GP 2733, 2433, 2033

 
7426 356

Дополнителна опрема
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WKt 6451, WKt 5552, WKt 5551, WKt 4552, WKt 4551; WKes 4552 7436 193

WKt 5552, WKt 5551, WKt 4552, WKt 4551; WKes 4552 9881 261

WKr 4211, WKr 3211; WKb 4212, WKb 3212; WTb 4212; WTr 4211 9881 263

Рачно изработената решетка од природно дрво е оптимална за безбедно складирање на шишиња тип 
„Бордо“. Доколку шишињата се поставени во спротивни насоки, може да се искористи целокупниот 
капацитет. 

Дрвена полица14

Флексибилниот клипс-систем за натписи, обезбедува брз и среден преглед врз резервите на вино. Со 
картончиња кои може да бидат повторно испишани, за лесно менување на натписите.

Клипс-систем за поставување на етикети15

Благодарение на практичниот држач за шишиња можат да се чуваат уште повеќе шишиња.

Држач за шишиња16

WTes 5972, WTes 5872 7112 043

WKt 5552, WKt 5551, WKt 4552, WKt 4551; WKes 4552 7113 619

За презентација на одбраните вина и за сместување на веќе отворени шишиња.

Полица за презентација17

Решеткаста полица за дополнителни потреби

Поцинкувана решеткаста полица18

WKb 1812; WKr 1811 7112 035

За решеткасти полици WKb/r 18 (2 парчиња) 9086 723

За дрвени полици (5 парчиња) 9094 559

При нарачка на додатоците кон бројот на артиклот задолжително се наведува моделот/сервисниот број на апаратот
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Ја покрива долната страна и овозможува атрактивна монтажа на ѕид, без да се гледа долната страна на 
компактните апарати.

Покривка за долната страна на апаратите за монтажа на ѕид19

WKes 653; ZKes 453 9590 519

Кај ладилниците за вино Vinothek со подесување на температурата, по потреба може да се зголеми влажноста 
на воздухот со употреба на вулкански камен.

Вулкански камен20

WTb 4212; WTr 4211 9591 517

Модели BluPerformance, како и C(bs, be, ef) 4025, 3825, 3425; CN(be, bs, ef, sl) 4005, 4015, 3535, 3505; 
CTN(ef) 5215; CU(be, ef) 4015, 3515

 
6125 088

Уредот SmartDeviceBox овозможува мрежно поврзување на апаратите со SmartDevice за лесно и безбедно 
управување од крајни мобилни уреди. Со влез во трите тематски света: SmartHomePlus, SafetyPlus и 
ServicePlus Либхер нуди поголема безбедност, можност за користење и удобност. Повеќе информации можете 
да добиете на адресата: www.smartdevice.liebherr.com.

Уред SmartDeviceBox21

Доколку стандардната должина од 2,10 метри не е доволна, кабелот со приклучок од 3 метри овозможува 
поголема флексибилност при поставувањето на апаратите. Кабелот со приклучокот може едноставно и без 
примена на голема сила да се отстрани од апаратот.

3-метарски кабел со приклучок за апаратите22

Модели BluPerformance 6009 158

Доколку за чувањето залихи не е потребен целиот внатрешен простор, со Vario плочата за заштеда на 
енергија, може да се исклучат неискористените прегради кај замрзнувачите со NoFrost. На тој начин, 
потрошувачката на енергија може да се намали дури за 50 %.

Vario плоча за заштеда на енергија23

SBS(bs, es, esf) 8673, 8663, 7263, 7253, 7212; GN(P) 3056, 3023 9881 803

GNP(es) 4355 9881 805

Дополнителна опрема
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Комплет додатоци - агли за прицврстување

 WTes 1672 9901 651

Флексибилното дополнение со дополнителна корпа го олеснува сортирањето на замрзнатите производи со 
помала големија и и овозможува брз пристап до замрзнатите производи.

Дополнителна корпа кај хоризонталните замрзнувачи24

Апарати за вино од серијата Vinothek 9094 443

Хоризонтални замрзнувачи од серијата GT 9590 835

Кај хоризонталните замрзнувачи и апаратите за вино Vinothek, бравата може на едноставен начин да се 
монтира на куќиштето и со тоа го спречува несаканиот пристап. Самостојните ладилници за вино Vinidor и 
GrandCru сериски се опремени со брава којашто е монтирана странично во вратата.

Дополнителен сет со брава25

Со доставениот како додаток комплет за регулирање на цоклата на апаратите Side-by-Side може да се 
регулира индивидуално височината на уредите SBS до 4.7 cm. Благодарение на тоа апаратите може да 
бидат идеално подесени на нерамни површини.

Комплет за регулирање на висината на апаратите Side-by-Side26

GTP 2356 7112 317

GTP 2756 7112 251

GT 3032, 3622 7112 725

GT 6122 7112 727

Модели BluPerformance Side-by-Side SmartSteel 9900 004

Модели BluPerformance Side-by-Side BlackSteel 9900 000

При нарачка на додатоците кон бројот на артиклот задолжително се наведува моделот/сервисниот број на апаратот



Нашата програма на каталози

Побарајте ги кај вашиот партнер на Либхер од 
специзираната трговија, нашите основни каталози за 
самостојни апарати и апарати за вградување, како и 
специализираните каталози за програмите на 
апаратите со BioFresh, центрите на свежина, апаратите 
за вино и компактните апарати. Сите каталози може да 
се симнат од интернет од адресата home.liebherr.com.

Гаранција ПЛУС

Искористете ги многуте предностите на продолжената 
гаранција од 3 или 8 години га. Повеќе информации 
можете да добиете на адреса home.myliebherr.com или 
кај вашиот партнер на Либхер од специјализираната 
трговија.

Паметна комуникација на сите мрежи

BioFresh App
Корисни информации за перфектно 
чување, за витамините и минералите 
на прехранбените производи.

WineGuide App 
Брз преглед во вината „Бордо“, нивните 
производители и правилното чување.

Kitchen Photo Designer App
Планирајте си го сопствениот кујнски простор: 
направете слика од кујната, изберете го 
саканиот модел од Либхер и само со 
движење на прстите сместете го на сликата.

IceCrusher App
Само со еден допир со прстот започнуваат 
да паѓаат коцки мраз преку дисплејот. 
Дополнително ги добивате најдобрите 
рецепти за свежи и вкусни смутис.

Тука ќе дознаете кои апликации се 
достапни за кој оперативен систем 
(Apple, Android итн.) и за кој тип на 
уред. 
app.home.liebherr.com

Нурнете се во светот на свежината на 
FreshMAG и научете од нашите стручњаци 
се што е поврзано со нашите апарати, 
чувањето на прехранбените производи, 
исхраната, рецептите и т.н.

Оттук ще стигнете директно до нашите 
канали в социалните медии.
Socialmedia.home.liebherr.com

Либхер - Хаусгерете Марица ЕООД, Радиново 4202, област Пловдив,
Тел.: +359 (0) 32/505 310, факс: +359 (0) 32/505 366,

www.liebherr.bg, e-mail: lhm_info@liebherr.com
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Вашиот партнер за специјализирана продажба на Либхер компетентно ќе Ве советува при изборот на вистинскиот 

Либхер апарат.

FrischeCenter
Special

Wein
Special

Design & Lifestyle
Special

Самостојни

ладилници & замрзнувачи

Уреди за вграждане

ладилници & замрзнувачи

BioFresh
Special


