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Vers inkopen, creatief koken en iedere dag 
genieten van verse producten – met BioFresh
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BioFresh – nieuwe energie
voor iedere dag
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Het gemeenschappelijk, creatief koken met familie 

en vrienden is een trend in de moderne keuken. 

En tegenwoordig is het heel eenvoudig om dit op 

een gezonde manier te doen. Want verse levens- 

middelen bevatten alle vitamines, mineralen en  

oligo-elementen die ons lichaam dagelijks nodig 

heeft. Ze leveren energie, versterken het weer- 

standsvermogen, ondersteunen de stofwisseling  

en zorgen voor een goed humeur. Hoe verser de 

levensmiddelen worden verwerkt, des te waarde-

voller ze voor ons zijn. Belangrijk is dus niet alleen 

de verse inkoop, maar vooral ook het thuis opti-

maal bewaren. 

Omdat niet alle levensmiddelen dezelfde klimaatom-

standigheden als temperatuur en luchtvochtigheid 

nodig hebben, heeft Liebherr de extra temperatuur-

zone BioFresh ontwikkeld. Hierin blijven veel 

levensmiddelen aanzienlijk langer vers dan in een 

normaal koelgedeelte. Voorwaarde is een constante 

temperatuur van 0° C in combinatie met een  

optimale luchtvochtigheid. Zo blijven groente en fruit 

bij een hoge luchtvochtigheid langer vers, terwijl 

vlees, vis en zuivelproducten langer houdbaar blijven 

in een droge omgeving. 

Dit is een goede reden om voor een koelkast met  

BioFresh te kiezen. Want met BioFresh blijven niet 

alleen het smakelijke uiterlijk en de authentieke 

smaak, maar vooral de waardevolle vitamines en 

mineralen aanzienlijk langer behouden.

Meer over BioFresh:

biofresh.liebherr.com
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Versheid ervaren met BioFresh

Vlees en zuivelproducten

Lage luchtvochtigheid en een temperatuur iets 

boven het vriespunt zijn ideaal voor het bewaren 

van vlees, vis en zuivelproducten. BioFresh in 

combinatie met de instelling DrySafe houdt dit 

klimaat altijd constant.

Groente en fruit

Groente en fruit blĳven langer vers in de Hydro- 

Safe met hoge luchtvochtigheid. De nauwkeurige 

elektronica garandeert een temperatuur van net 

boven 0 °C. Op die manier wordt voorkomen dat 

de levensmiddelen bevriezen.

BioFresh is een technologie voor op gezondheid georiënteerde genieters. Met BioFresh behouden  

groente en fruit, vlees, vis en zuivelproducten hun gezonde vitamines, delicaat aroma en appetijtelijke 

vorm aanzienlijk langer in vergelijking met een gewoon koeldeel.
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Vis

Een lage luchtvochtigheid is ideaal voor het  

bewaren van vis en zeevruchten. Zo houden alle 

BioFresh laden vis langer vers. Voor echte vislief-

hebbers biedt BioFresh-Plus de optimale instel-

ling: in de bovenste lade kan de temperatuur op 

-2 °C worden ingesteld. In combinatie met de 

instelling DrySafe blĳven vis en zeevruchten  

hierin extra lang vers.

Zuidvruchten

Met de BioFresh-Plus technologie blĳven ook 

delicate levensmiddelen zoals zuidvruchten  

bĳzonder lang vers: het volstaat een tempera-

tuur van +6 °C en een hoge luchtvochtigheid in 

de bovenste lade in te stellen. 
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Fresh & Fit heel eenvoudig

Met verse, gezonde producten krijgt het lichaam op een heel natuurlijke manier alles wat het voor  

vitaliteit, prestatievermogen en een algemeen goed gevoel nodig heeft. Iedere dag. Voor een bewust 

gezonde manier van leven zijn groente en fruit met een hoog vitaminegehalte heel belangrijk.  

Hierbij levert de juiste combinatie het beste effect voor de gezondheid - ieder natuurproduct heeft  

zijn specifieke waarde en bestanddelen. En om die optimaal te houden hebben groente en fruit het  

perfecte bewaarklimaat nodig: iets boven 0 °C in de BioFresh-HydroSafe.

Vitamine

Vitamine A

Vitamine B2

Vitamine B5

Vitamine B6

Vitamine C

Vitamine E

Vitamine K

Functie Bron Houdbaarheid

versterkt de weerstand, ondersteunt het gezichts- 

vermogen, bevordert bij kinderen de groei en versterkt

de tanden

worteltjes, boerenkool, venkel, spinazie, veldsla, broccoli,

abrikoos, suikermeloen

bijv. worteltjes

Groentelade: 50 dagen

HydroSafe: 80 dagen

zorgt voor een zuivere en gezonde huid, beschermt de

zenuwcellen, is belangrijk voor het gezichtsvermogen,

ondersteunt de energievoorziening van de cellen

gele paprika, boerenkool, broccoli, avocado,

champignons, eekhoorntjesbrood

bijv. champignons

Groentelade: 3 dagen

HydroSafe: 7 dagen

bevordert de haargroei en de haarpigmentering, zorgt

voor meer evenwicht, voorkomt infecties

aardbeien, zwarte bessen, abrikozen, bloemkool, broccoli bijv. aardbeien

Groentelade: 3 dagen

HydroSafe: 7 dagen

activeert het immuunsysteem, versterkt de zenuwen, 

verhoogt het prestatievermogen, houdt spieren en  

bindweefsel elastisch en helpt bij het afbouwen van stress

bonen, spinazie, aardappelen, broccoli bijv. broccoli

Groentelade: 5 dagen

HydroSafe: 13 dagen

versterkt het weerstandsvermogen, bouwt collageen op

en zorgt op die manier voor een gezonde huid, ondersteunt

de celregeneratie, bevordert het algemene welzijn

erwten, koolrabi, artisjokken, asperges, paprika,

uien, kool, frambozen

bijv. frambozen

Groentelade: 1 dag

HydroSafe: 3 dagen

geldt als "Anti-Aging-vitamine": werkt veroudering

tegen, versterkt het immuunsysteem, voorkomt  

afzettingen in de bloedvaten

venkel, paprika, spruiten, tomaten, witte bonen,  

asperges, sla

bijv. sla

Groentelade: 5 dagen

HydroSafe: 13 dagen

bevordert de vitaliteit, houdt het beendergestel stevig,

ondersteunt de optimale opslag van koolhydraten

witlof, worteltjes, spruiten, sla, bloemkool, erwten, broccoli bijv. erwten

Groentelade: 7 dagen

HydroSafe: 14 dagen
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BioFresh-Plus met een eigen elektronische temperatuurregeling biedt nog meer flexibiliteit voor het  

bewaren van levensmiddelen. De bovenste BioFresh-Safe kan bij BioFresh-Plus apparaten nauwkeurig 

worden ingesteld op de voor levensmiddelen optimale bewaartemperatuur: 0 °C voor vlees en  

zuivelproducten in de DrySafe en groente en fruit in de HydroSafe. Omdat de bewaartijd van vis en 

zeevruchten bij een temperatuur van – 2 °C in vergelijking met de normale bewaartemperatuur van  

0 °C in de BioFresh nogmaals kan worden verlengd, is deze optie in BioFresh-Plus beschikbaar.  

Zuidvruchten kunnen bij een temperatuurinstelling van + 6 °C optimaal worden bewaard.

BioFresh-Plus:  
de Plus aan flexibiliteit
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BioFresh: extra lange
bewaartijden

Groente / HydroSafe

Artisjok

Asperges

Bloemkool

Bonen

Broccoli

Knoflook

Kropsla

Kruiden

Maïs

Paddenstoelen

Paprika

Prei

Radicchio

Rode bieten

Spinazie

Taugé

Tomaat

Uien

Venkel

Veldsla

Witlof

Worteltjes

Vis / DrySafe

Garnalen

Haring

Kabeljauw

Oesters

Schol

Zalm

Vleeswaren / DrySafe

Ham

Leverworst

Salami

Spek

Worst

Belangrijkste bouwstoffen Houdbaarheid (dagen)

Mineralen Vitamines Koelgedeelte BioFresh BioFresh-Plus

ijzer, fluor A, B1, B2, C 7 14 14 (0 °C)

koper, magnesium B1, C, K 10 18 18 (0 °C)

kalium, magnesium C, E, folzuur, K 12 21 21 (0 °C)

magnesium, mangaan A, B2, folzuur 6 11 11 (0 °C)

ijzer, jodium C, folzuur, K 5 13 13 (0 °C)

kalium, mangaan B6, C, ajoene 80 160 160 (0 °C)

ijzer, kalium, mangaan A, E, folzuur 5 13 13 (0 °C)

kalium, calcium A, B1, B2, B3, B5, C, E 6 13 13 (0 °C)

kalium, fosfor, magnesium A, B1, B2, B3, B5, B6, B7 2 5 5 (0 °C)

jodium, kalium, koper B1, B2, D, K 3 7 7 (0 °C)

ijzer, kalium B6, C, E, K 17 30 30 (0 °C)

calcium, magnesium B1, E, folzuur 15 29 29 (0 °C)

kalium, mangaan Prov. A, C 18 27 27 (0 °C)

ijzer, mangaan Prov. A, folzuur 6 18 18 (0 °C)

jodium, magnesium A, E, folzuur, K 5 13 13 (0 °C)

natrium, kalium, fosfor B1, B2, B3, B5, B6, C, E 2 7 7 (0 °C)

magnesium, zink A, B1, C, E 9 20 20 (0 °C)

kalium, zink A, B1, B2, C, E 15 28 28 (0 °C)

magnesium, mangaan Prov. A, B1 13 28 28 (0 °C)

ijzer, fluor A, C, E, folzuur 7 19 19 (0 °C)

kalium, mangaan B1, B2 18 27 27 (0 °C)

kalium, calcium A, C, D, E 50 80 80 (0 °C)

magnesium, zink B2, B12, E 1 2 4 (-2 °C)

natrium, fosfor B12, D, E 1 2 4 (-2 °C)

ijzer, fluor A, B12, D, E 1 2 4 (-2 °C)

ijzer, fluor A, B2, B12, D 1 3 6 (-2 °C)

ijzer, fluor A, D, E 1 2 4 (-2 °C)

kalium, zink A, D, E, H 1 2 4 (-2 °C)

fosfor, zink B1, B2, B6, B12 1 9 9 (0 °C)

natrium, chloor, kalium A, B3, C, E 1 9 9 (0 °C)

natrium, chloor, kalium B1, B2, B3, B5, B6, E 80 180 180 (0 °C)

natrium, chloor, kalium A, B3, B5, B6, C, E 2 13 13 (0 °C)

ijzer, natrium, fosfor, zink A, D, E, K 1 9 9 (0 °C)
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Alle informatie betreft richtcijfers en zijn afhankelijk van het soort of het deskundig bewaren zonder onderbreking van de koelketen van de oogst / producent tot de BioFresh  

koelkast van Liebherr. Wijzigingen voorbehouden 3/2016. 

Bij levensmiddelen waarop een minimale bewaartijd staat aangegeven is altijd de op de verpakking vermelde datum geldig. De met • gekenmerkte levensmiddelen zijn voor  

het bewaren in de koel- resp. BioFresh-zone niet geschikt.  

Bronnen: Vitamines & mineraalstoffen, aid – Korte beschrijving kaas – 56 soorten kaas in woord en beeld, aid – Korte beschrijving – Vissen, kreeftachtigen en weekdieren, 

Dipl. oec. Troph. Petra Hopfenzitz „Mineralstoffe“, GU, Dipl. oec. Troph. Ulla Unger-Göbel „Vitamine“, GU

Fruit / HydroSafe

Aardbeien

Abrikozen

Ananas

Appelen

Limoenen

Druiven

Frambozen

Kersen (zoete)

Kiwi

Peren

Perziken

Pruimen

Rode bosbessen

Kaas / DrySafe

Brie

Edammer

Feta

Parmezaan

Zuivelproducten / DrySafe

Boter

Ei, rauw

Kwark

Melk

Yoghurt

Vlees / DrySafe

Gevogelte

Lamsvlees

Rundvlees

Varkensvlees

Wild

Belangrijkste bouwstoffen Houdbaarheid (dagen)

Mineralen Vitamines Koelgedeelte BioFresh BioFresh-Plus

mangaan, zink C, K, folzuur 3 7 7 (0 °C)

kalium, koper A, B1, B2, E 7 13 13 (0 °C)

ijzer, mangaan B1, B2, B6, C 23 • 27 (+6 °C)

ijzer, kalium A, B1, biotine 50 80 80 (0 °C)

kalium, calcium, magnesium A, C, E, folzuur 50 • 55 (+6 °C)

ijzer, kalium C, E, folzuur 12 29 29 (0 °C)

calcium, magnesium A, B6, C, folzuur 1 3 3 (0 °C)

ijzer, kalium B1, B2, B6, C 7 14 14 (0 °C)

calcium, magnesium A, C, K 40 80 80 (0 °C)

calcium, magnesium B1, B2, B6, E 26 55 55 (0 °C)

kalium, zink B1, B2, B6, E, K 5 13 13 (0 °C)

ijzer, kalium, koper B1, B2, B6, E, K 10 20 20 (0 °C)

ijzer, koper, mangaan C, E 40 60 60 (0 °C)

calcium, natrium A, B2, B6, B12, D 4 20 20 (0 °C)

calcium, koper A, B2, B12 10 120 120 (0 °C)

fosfor, zink A, B2, B12 4 20 20 (0 °C)

ijzer, jodium, calcium A, B2, B12, D 10 110 110 (0 °C)

fosfor, zink A, D, E, K 30 90 90 (0 °C)

ijzer, seleen, calcium B12, biotine, D, K 15 45 45 (0 °C)

calcium, kalium, fosfor B1, B2, B3, B5, C, E 3 10 10 (0 °C)

kalium, calcium A, B2, D, K 3 12 12 (0 °C)

fosfor, zink A, B2, K 3 12 12 (0 °C)

zwavel, kalium, fosfor A, B3, B5, B6, E 1 6 6 (0 °C)

ijzer, fluor, kalium B1, niacine 1 7 7 (0 °C)

kalium, fosfor, zink B6, B12, niacine 1 7 7 (0 °C)

ijzer, zink B1, B12, niacine 1 7 7 (0 °C)

kalium, fosfor, zwavel B1, B2, B3, B5, B6, C, E 1 7 7 (0 °C)
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Alle edelstalen modellen (uitgezonderd type CBNes 6256) zĳn met SmartSteel deuren uitgevoerd. SmartSteel 

vermindert duidelĳk de zichtbaarheid van vingerafdrukken en is vanwege de hoogwaardige veredeling van 

het staal beter bestand tegen krassen en bĳzonder eenvoudig te reinigen.

Side-by-Side combinaties met BioFresh

Het in de deur geïntegreerde SoftSystem 

dempt de beweging bĳ het sluiten van de deur 

en zorgt zelfs bĳ een volle belading van de 

Het GlassLine interieur biedt dankzĳ een 

deel- en onderschuifbaar draagplateau 

ook snel plaats aan hogere kannen. Uiter-

De IceMaker met vaste wateraansluiting heeft voor iedere gelegenheid ĳsblokjes van de beste kwaliteit  

voorradig. De uitschakelbare IceMaker zorgt geheel automatisch voor voldoende aanmaak van nieuwe  

ĳsblokjes. Ideaal voor een coole drank of een groot feest.
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Voor de verlichting van de uitgetrokken, transparante diepvriesladen is in het bedieningspaneel LED-verlichting  

geïntegreerd. Zo heeft u dag en nacht goed zicht op uw diepvriesvoorraad.

binnendeur voor een zacht sluiten. Bovendien 

wordt vanaf een openingshoek van ca. 45° de 

deur automatisch gesloten.

De achter de deur geplaatste Premium elektronica met tiptoetsbediening waarborgt een  

nauwkeurige handhaving van de gekozen temperaturen. Door het paneel zachtjes aan te raken kunnen alle 

functies eenvoudig worden ingesteld.

aard zĳn de gesatineerde draagplateaus en  

opbergvakken van veiligheidsglas in hoogte 

verstelbaar.
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Side-by-Side combinaties met BioFresh

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 waarvan Wijn

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse (365 dagen/24 uur)

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Buitenafmetigen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

SuperCool / SuperFrost automaat

Wijndeel

FreshAir-koolfilter

Koeldeel

PowerCooling

Verlichting

BioFresh-Safes

  waarvan luchtvochtigheid instelbaar

BioFresh-Plus (regelbaar)

BioFresh-verlichting

Groente- en fruitladen

  waarvan telescooprails

Geïntegreerd flessenplateau

GlassLine deurvakken

VarioBox

Vriesdeel

Ontdooisysteem

IceMaker

Productiecapaciteit IceMaker per 24 uur

IJsblokjesvoorraad

VarioSpace

Uitrustingsvoordelen

Greep / met geïntegreerd hevelsysteem

Deur / Zijwanden

476 l

110 l

126 l (max. 41 flessen bordeauxformaat)

117 l

l (432 / 1,183 kWh)

42 dB(A)

SN-ST

185,2 / 121 / 63

4

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel-, BioFresh, wijn- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• / hoeveelheidgestuurd

•

•

LED lichtzuilen

3

2

•

LED

•

Premium

•

NoFrost

vaste wateraansluiting 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

•

Hevelgreep edelstaal / •

Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal

546 l

155 l

117 l

v (385 / 1,053)1

40 dB(A)

SN-T

185,2 / 121 / 631

3

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel-, BioFresh en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• / hoeveelheidgestuurd

•

LED plafondverlichting

2

2

LED

2 

2 

Flessendraagrooster en Champagneplateau

Premium

•

NoFrost

vaste wateraansluiting 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

•

Hevelgreep edelstaal / •

Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal

358 l

116 l

252 l

v (344 / 0,941 kWh)1

42 dB(A)

SN-T

185,2 / 121 / 631

2

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• / hoeveelheidgestuurd

•

LED plafondverlichting

3

2

•

Premium

•

NoFrost

vaste wateraansluiting 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

•

Hevelgreep aluminium / •

BlackSteel met SmartSteel /  

BlackSteel met SmartSteel

SBSes 7165 PremiumPlus SBSes 7353 Premium SBSbs 7263 PremiumSide-by-Side combinaties
met BioFresh

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Met afstandhouders neemt de opgegeven apparaa

 de wandafstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik en
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358 l

116 l

252 l

t (441 / 1,207 kWh)

42 dB(A)

SN-T

185,2 / 121 / 63

2

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• / hoeveelheidgestuurd

•

LED plafondverlichting

3

2

•

Premium

•

NoFrost

vaste wateraansluiting 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

•

Hevelgreep edelstaal / •

Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal

358 l

116 l

257 l

v (378 / 1,033 kWh)1

42 dB(A)

SN-T

185,2 / 121 / 631

2

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• / hoeveelheidgestuurd

•

LED plafondverlichting

3

2

•

Premium

•

NoFrost

•

Hevelgreep edelstaal / •

Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal

358 l

116 l

257 l

v (378 / 1,033 kWh)1

42 dB(A)

SN-T

185,2 / 121 / 631

2

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• / hoeveelheidgestuurd

•

LED plafondverlichting

3

2

•

Premium

•

NoFrost

•

Hevelgreep / •

wit / wit

SBSes 7263 Premium SBSes 7253 Premium SBS 7253 Premium

atdiepte met 3,5 cm toe. In het geval dat 

nigszins worden verhoogd.



Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse (365 dagen/24 uur)

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Buitenafmetigen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

SuperCool / SuperFrost automaat

Koeldeel

PowerCooling

Verlichting

BioFresh-Safes

  waarvan luchtvochtigheid instelbaar

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

GlassLine deurvakken

Vriesdeel

Ontdooisysteem

Verlichting

Vriesladen op telescooprails / zelfsluitend

IceMaker

Productiecapaciteit IceMaker per 24 uur

IJsblokjesvoorraad

Uitrustingsvoordelen

Design

Greep

Deur / Zijwanden

FrenchDoor combinatie  
met BioFresh
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FrenchDoor combinatie met BioFresh

357 l

  68 l

114 l

n (322 / 0,881 kWh)

43 dB(A)

SN-T

203,9 / 91 / 61,5

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• / hoeveelheidgestuurd

•

LED-lichtzuilen en LED plafondverlichting

2

2

LED

2

Premium

NoFrost

LED

2 / • 

vaste wateraansluiting 3/4"

1,3 kg

2,7 kg

HardLine - volledig vlakke deuren

Aluminium greep 

Edelstaal / Edelstaal

CBNes 6256 PremiumPlus

De CBNes 6256 PremiumPlus is uitgerust met aan beide zĳden geïnte-

greerde LED-lichtzuilen. De intelligente constructie van de zuilen zorgt  

er voor dat de glasplateaus op vele niveaus inzetbaar zĳn. Samen met de  

volledig geïntegreerde LED-plafondlampen en speciale glassatinering 

wordt een aangename en hoogwaardige interieurverlichting gecreëerd.

De IceMaker met vaste wateraansluiting heeft voor iedere gelegenheid  

ĳsblokjes van de beste kwaliteit voorradig. De uitschakelbare IceMaker zorgt 

geheel automatisch voor voldoende aanmaak van nieuwe ĳsblokjes. Ideaal  

voor een koele drank of een groot feest. Een geïntegreerd waterfilter zorgt 

voor een optimale waterkwaliteit bĳ de productie van ĳsblokjes. Op het  

display wordt aangegeven wanneer het waterfilter moet worden vervangen.



CBNPes 5167
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Het bĳ de Premium modellen in de deur geïntegreerde display met tiptœtsbediening garandeert een  

nauwkeurige handhaving van de gekozen temperaturen. Door de LC-Display zachtjes aan te raken  

kunnen alle functies eenvoudig en snel worden ingesteld.

Het in de deur geïntegreerde LC-Display bij de PremiumPlus modellen zorgt met het innovatieve  

design, het overzichtelijke menu en de tiptoetsbediening voor nog meer gemak. Voor veel levensmiddelen 

kunt u in het display lezen of en zo ja, hoelang een bepaald product in de koelkast, BioFresh lade en/of  

vriezer kan worden bewaard.

Kenmerkend voor de BioFresh-modellen uit 

de PremiumPlus-serie zijn de in de zijwan-

den geïntegreerde LED-lichtzuilen. In 

Een uniek productkenmerk is het variabele 

flessenplateau. U kunt naar keuze een  

glasplaat gebruiken als extra draagplateau of 

Koel/vriescombinaties met BioFresh - 75 cm breed
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beide lichtzuilen zijn tientallen LED's 

geplaatst die voor een gelijkmatige verlich-

ting van de gehele koelruimte zorgen.

De IceMaker met vaste wateraansluiting heeft voor iedere gelegenheid ĳsblokjes van de beste kwaliteit  

voorradig. De uitschakelbare IceMaker zorgt geheel automatisch voor voldoende aanmaak van nieuwe  

ĳsblokjes. Ideaal voor een coole drank of een groot feest.

de bodem met het flessenplateau omvormen 

tot een bewaarplaats waar u maximaal vĳf  

1,5 liter flessen liggend kunt bewaren.

Voor een optimaal zicht op de opgeslagen producten worden de BioFresh laden van modellen uit de  

PremiumPlus-serie met LED's verlicht. De LED-verlichting is vlak in de zĳwand geïntegreerd.



CBNPes 5167

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse (365 dagen/24 uur)

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Buitenafmetigen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

Bewaartijdentabel 

SuperCool / SuperFrost automaat

Koeldeel

PowerCooling

Verlichting

BioFresh-Safes

  waarvan luchtvochtigheid instelbaar

BioFresh-Plus (regelbaar)

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

GlassLine deurvakken

VarioBox

Vriesdeel

Ontdooisysteem

Verlichting

IceMaker

Productiecapaciteit IceMaker per 24 uur

IJsblokjesvoorraad

IJsblokjeshouder

VarioSpace

Uitrustingsvoordelen

Greep / met geïntegreerd hevelsysteem

Deur / Zijwanden

Koel/vriescombinaties  
met BioFresh
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Koel/vriescombinaties met BioFresh

299 l

  99 l

112 l

n (304 / 0,832 kWh)1

41 dB(A)

SN-T

202 / 75 / 631

2 - DuoCooling

LC Display met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

In de deur

Tiptoets

•

• / hoeveelheidgestuurd

•

LED lichtzuilen

2

2

•

LED

•

Premium

•

NoFrost

LED

vaste wateraansluiting 3/4"

1,0 kg

1,5 kg

•

Hevelgreep edelstaal / •

Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal

306 l

107 l

115 l

n (305 / 0,835 kWh)1

40 dB(A)

SN-T

202 / 75 / 631

2 - DuoCooling

LC Display met digitale temperatuuraanduiding

Koel- en vriesdeel

In de deur

Tiptoets

• / hoeveelheidgestuurd

•

LED plafondverlichting

2

2

•

Premium

•

NoFrost

•

•

Hevelgreep edelstaal / •

Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal

CBNPes 5167 PremiumPlus CBNPes 5156 Premium

306 l

107 l

115 l

n (305 / 0,835 kWh)1

40 dB(A)

SN-T

202 / 75 / 631

2 - DuoCooling

LC Display met digitale temperatuuraanduiding

Koel- en vriesdeel

In de deur

Tiptoets

• / hoeveelheidgestuurd

•

LED plafondverlichting

2

2

•

Premium

•

NoFrost

•

•

Hevelgreep / •

wit / wit

306 l

107 l

115 l

n (305 / 0,835 kWh)1

41 dB(A)

SN-T

202 / 75 / 631

2 - DuoCooling

LED temperatuuraanduiding

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Druktoetsen

- / tijdgestuurd

•

LED plafondverlichting

2

1

Comfort

NoFrost

•

•

Hevelgreep edelstaal / •

Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs

CBNP 5156 Premium CBNesf 5133 Comfort

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Met afstandhouders neemt de opgegeven apparaatdiepte met 3,5 cm toe. In het geval dat 

 de wandafstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik enigszins worden verhoogd.
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BluPerformance koel/vriescombinaties en koelkasten met BioFresh - 60 cm breed

Het heldere 2,4"-Touch Display met hoge resolutie bevindt zich bij alle Comfort modellen achter  

de deur en is eenvoudig te bedienen.  

Het 7" contraststerke kleurenscherm met hoge resolutie is bij de Premium modellen (behalve  

met glasfront) in de deur geïntegreerd en biedt met de intuïtieve menu-navigatie vele  

instelmogelijkheden. Via vooraf ingestelde programma’s kan de werking van het apparaat  

worden aangepast aan de gewenste situatie en wordt de beste situatie voor het bewaren van  

levensmiddelen gecreëerd. 

De BioFresh LED verlichting is in het 

scheidingsplateau onderin het koeldeel 

geïntegreerd. De energiezuinige, krachtige 

Het complete koelsysteem is bij de  

BluPerformance modellen plaatsbespa-

rend en geluidsarm in de sokkel geplaatst. 
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en duurzame LED’s bieden een perfecte 

verlichting van de uitgetrokken BioFresh 

lade en de daarin geplaatste levensmiddelen. 

Het SoftSystem bij de Premium modellen dempt de beweging bij het sluiten van de deur. Zelfs  

bij volle belading van de binnendeur garandeert dit SoftSystem een bijzonder zacht sluiten van de 

deur. Alle deuren van BluPerformance modellen beschikken over een 115° openingsbegrenzing. De 

kans op beschadiging van naastliggende keukenmeubels of deuren wordt hiermee aanzienlijk beperkt.

Dit leidt tot maximale prestaties, bij een 

grotere netto inhoud en een lager energie-

verbruik

De Premium LED achterwandverlichting is achterin het onderste draagplateau geïntegreerd. 

Energiezuinige, milieuvriendelijke en onderhoudsvrije LED’s maken een heldere verlichting achterin 

het koeldeel mogelijk waardoor levensmiddelen ook bij volle belading altijd snel te vinden zijn.



CBNPes 4858

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse (365 dagen/24 uur)

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Buitenafmetigen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

SuperCool / SuperFrost automaat

Koeldeel

DuoCooling

FreshAir-koolfilter

Verlichting

Achterwandverlichting

BioFresh-Safes

  waarvan luchtvochtigheid instelbaar 

SoftTelescopic

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

GlassLine deurvakken

VarioBox

Vriesdeel

Ontdooisysteem

Verlichting

Vriesladen op rolplateau

IJsblokjeshouder

VarioSpace

Uitrustingsvoordelen

Greep / met geïntegreerd hevelsysteem

Deur / Zijwanden

BluPerformance koel/ 
vriescombinaties met BioFresh
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BluPerformance koel/vriescombinaties met BioFresh

243 l

  97 l

101 l

s (149 / 0,408 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

7" kleurendisplay met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

In de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd / hoeveelheidgestuurd

•

•

LED plafondverlichting met softstart

LED

2

2

•

LED

•

Premium

•

NoFrost

LED

2

•

•

Aluminium greep / •

BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel

243 l

  97 l

101 l

s (149 / 0,408 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

7" kleurendisplay met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

In de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd / hoeveelheidgestuurd

•

•

LED plafondverlichting met softstart

LED

2

2

•

LED

•

Premium

•

NoFrost

LED

2

•

•

Aluminium greep / •

Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal

CBNPbs 4858 Premium CBNPes 4858 Premium

243 l

  97 l

101 l

s (149 / 0,408 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

7" kleurendisplay met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

In de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd / hoeveelheidgestuurd

•

•

LED plafondverlichting met softstart

LED

2

2

•

LED

•

Premium

•

NoFrost

LED

2

•

•

Stanggreep wit / •

wit / wit

CBNP 4858 Premium

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Met afstandhouders neemt de opgegeven apparaatdiepte met 1,5 cm toe. In het geval dat 

 de wandafstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik enigszins worden verhoogd.



CBNPgb 4855
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BluPerformance koel/vriescombinaties met BioFresh

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse (365 dagen/24 uur)

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Buitenafmetigen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

SuperCool / SuperFrost automaat

Koeldeel

PowerCooling met FreshAir-koolfilter

Verlichting

Achterwandverlichting

BioFresh-Safes

  waarvan luchtvochtigheid instelbaar

SoftTelescopic

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

GlassLine deurvakken

VarioBox

Vriesdeel

Ontdooisysteem

Verlichting

Vriesladen op rolplateau

IJsblokjeshouder

VarioSpace

Uitrustingsvoordelen

Greep / met geïntegreerd hevelsysteem

Deur / Zijwanden

243 l

  97 l

101 l

s (149 / 0,408 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 68,51

2 - DuoCooling

2,4" kleurendisplay met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd / hoeveelheidgestuurd

•

LED plafondverlichting met softstart

LED

2

2

•

LED

•

Premium

•

NoFrost

LED

2

•

•

Verzonken greep / •

Glasfront zwart / staalgrijs

243 l

  97 l

101 l

s (149 / 0,408 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 68,51

2 - DuoCooling

2,4" kleurendisplay met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd / hoeveelheidgestuurd

•

LED plafondverlichting met softstart

LED

2

2

•

LED

•

Premium

•

NoFrost

LED

2

•

•

Verzonken greep / •

Glasfront wit / wit

CBNPgb 4855 Premium CBNPgw 4855 PremiumBluPerformance koel/ 
vriescombinaties met BioFresh

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Met afstandhouders neemt de opgegeven apparaatdiepte met 1,5 cm toe. In het geval dat 

 de wandafstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik enigszins worden verhoogd.



CBN 4815

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse (365 dagen/24 uur)

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Buitenafmetigen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

SuperCool / SuperFrost automaat

Koeldeel

PowerCooling met FreshAir-koolfilter

Verlichting

BioFresh-Safes

  waarvan luchtvochtigheid instelbaar

GlassLine deurvakken

Vriesdeel

Ontdooisysteem

IJsblokjeshouder

VarioSpace

Uitrustingsvoordelen

Design

Greep / met geïntegreerd hevelsysteem

Deur / Zijwanden

BluPerformance koel/ 
vriescombinaties met BioFresh
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BluPerformance koel/vriescombinaties met BioFresh

242 l

  94 l

101 l

s (186 / 0,507 kWh)1

38 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

2,4" display met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd / tijdgestuurd

•

LED plafondverlichting

2

1

Comfort

NoFrost

•

•

HardLine - volledig vlakke deuren

Hevelgreep aluminium / •

BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel

242 l

  94 l

101 l

s (186 / 0,507 kWh)1

38 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

2,4" display met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd / tijdgestuurd

•

LED plafondverlichting

2

1

Comfort

NoFrost

•

•

HardLine - volledig vlakke deuren

Hevelgreep aluminium / •

Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs

CBNbs 4815 Comfort CBNef 4815 Comfort

242 l

  94 l

101 l

s (186 / 0,507 kWh)1

38 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

2,4" display met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd / tijdgestuurd

•

LED plafondverlichting

2

1

Comfort

NoFrost

•

•

HardLine - volledig vlakke deuren

Hevelgreep / •

wit / wit

CBN 4815 Comfort

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Met afstandhouders neemt de opgegeven apparaatdiepte met 1,5 cm toe. In het geval dat 

 de wandafstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik enigszins worden verhoogd.



CBef 4315

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse (365 dagen/24 uur)

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Buitenafmetigen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

SuperCool / SuperFrost automaat

Koelgedeelte

PowerCooling met FreshAir-koolfilter

Verlichting

BioFresh-Safes

   waarvan luchtvochtigheid instelbaar

GlassLine deurvakken

Vriesdeel

Ontdooisysteem

IJsblokjeshouder

VarioSpace

Uitrustingsvoordelen

Design

Greep / met geïntegreerd hevelsysteem

Deur / Zijwanden

BluPerformance koel/ 
vriescombinaties met BioFresh
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BluPerformance koel/vriescombinaties met BioFresh

242 l

  94 l 

115 l

s (147 / 0,401 kWh)1

38 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

2,4" display met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd / tijdgestuurd

•

LED plafondverlichting

2

1

Comfort

SmartFrost

•

•

HardLine - volledig vlakke deuren

Aluminium greep / •

Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs

204 l

  94 l

115 l

s (175 / 0,478 kWh)1

38 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

2,4" display met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd / tijdgestuurd

•

LED plafondverlichting

2

1

Comfort

SmartFrost

•

•

HardLine - volledig vlakke deuren

Aluminium greep / •

Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs

CBPef 4815 Comfort CBef 4315 Comfort

204 l

  94 l

115 l

s (175 / 0,478 kWh)1

38 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

2,4" display met digitale temperatuuraanduiding

Koel-, BioFresh en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd / tijdgestuurd

•

LED plafondverlichting

2

1

Comfort

SmartFrost

•

•

HardLine - volledig vlakke deuren

Hevelgreep / •

wit / wit

CB 4315 Comfort

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Met afstandhouders neemt de opgegeven apparaatdiepte met 1,5 cm toe. In het geval dat 

 de wandafstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik enigszins worden verhoogd.



KBPgw 4354



383838388

Hoogwaardige materialen, nauwkeurige afwerking en gebruiksvriendelijke
Touch elektronica kenmerken de BluPerformance modellen. Integratie van het
koelsysteem in de plint in combinatie met nauwkeurige elektronische besturing
garandeert een hogere energiezuinigheid, meer nuttige inhoud en een grotere
gebruiksvriendelijkheid van het vriesdeel. BioFresh en BioCool zorgen voor een
langere bewaartijd van verse levensmiddelen.

Elegant en tijdloos design maakt de apparaten een aanwinst voor iedere keuken 
en een plezier voor het dagelijks gebruik, voor vele jaren.

39

Hogere energiezuinigheid

Perfecte verlichting

Betere prestaties

Gebruiksvriendelijke Touch bediening

Super comfortabel

Hoogwaardige materialen

Grotere kwaliteit in versheid



KBPgw 4354

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse (365 dagen/24 uur)

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Buitenafmetigen in cm (H / B / D)

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

SuperCool 

Koeldeel

PowerCooling met FreshAir-koolfilter

Verlichting

Achterwandverlichting

BioFresh-Safes

  waarvan luchtvochtigheid instelbaar 

SoftTelescopic

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

VarioSafe

GlassLine deurvakken

VarioBox

Vriesdeel

Ontdooisysteem

IJsblokjeshouder

Uitrustingsvoordelen

Design

SoftSystem-deursluiting

Greep / met geïntegreerd hevelsysteem

Deur / Zijwanden

BluPerformance koelkasten 
met BioFresh
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BluPerformance koelkasten met BioFresh

314 l

133 l

24 l

s (128 / 0,350 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 66,51

2,4" kleurendisplay met digitale  

temperatuuraanduiding

Koeldeel en BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd 

•

LED lichtzuilen

LED

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

handmatig

•

HardLine - volledig vlakke deuren

•

Aluminium greep / •

Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal

314 l

133 l

24 l

s (128 / 0,350 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 68,51

2,4" kleurendisplay met digitale  

temperatuuraanduiding

Koeldeel en BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd 

•

LED lichtzuilen

LED

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

handmatig

•

HardLine - volledig vlakke deuren

•

Verzonken greep / •

Glasfront zwart / staalgrijs

KBPes 4354 Premium KBPgb 4354 Premium

314 l

133 l

24 l

s (128 / 0,350 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 68,51

2,4" kleurendisplay met digitale  

temperatuuraanduiding

Koeldeel en BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd 

•

LED lichtzuilen

LED

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

handmatig

•

HardLine - volledig vlakke deuren

•

Verzonken greep / •

Glasfront wit / wit

314 l

133 l

24 l

s (128 / 0,350 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 66,51

2,4" kleurendisplay met digitale  

temperatuuraanduiding

Koeldeel en BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd 

•

LED lichtzuilen

LED

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

handmatig

•

HardLine - volledig vlakke deuren

•

Hevelgreep / •

wit / wit

KBPgw 4354 Premium KBP 4354 Premium

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Met afstandhouders neemt de opgegeven apparaatdiepte met 1,5 cm toe. In het geval dat 

 de wandafstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik enigszins worden verhoogd.
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Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

Energie-efficiëntieklasse (365 dagen/24 uur)

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Buitenafmetigen in cm (H / B / D)

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

SuperCool

Koeldeel

PowerCooling met FreshAir-koolfilter

Verlichting

Achterwandverlichting

BioFresh-Safes

  waarvan luchtvochtigheid instelbaar

SoftTelescopic

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

VarioSafe

GlassLine deurvakken

VarioBox

Uitrustingsvoordelen

Design

SoftSystem-deursluiting

Greep / met geïntegreerd hevelsysteem

Deur / Zijwanden

367 l

133 l

s (90 / 0,244 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 66,51

2,4" kleurendisplay met digitale  

temperatuuraanduiding

Koeldeel en BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd

•

LED plafondverlichting met softstart

LED

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

HardLine - volledig vlakke deuren

•

Aluminium greep  / •

BlackSteel met SmartSteel / 

BlackSteel met SmartSteel

367 l

133 l

s (90 / 0,244 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 66,51

2,4" kleurendisplay met digitale 

temperatuuraanduiding

Koeldeel en BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd 

•

LED plafondverlichting met softstart

LED

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

HardLine - volledig vlakke deuren

•

Aluminium greep / •

Edelstaal met SmartSteel /  

Edelstaal met SmartSteel

367 l

133 l

s (90 / 0,244 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 66,51

2,4" kleurendisplay met digitale 

temperatuuraanduiding

Koeldeel en BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd 

•

LED plafondverlichting met softstart

LED

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

HardLine - volledig vlakke deuren

•

Stanggreep wit / •

wit / wit

KBbs 4350 Premium KBes 4350 Premium KB 4350 PremiumBluPerformance koelkasten 
met BioFresh

BluPerformance koelkasten met BioFresh
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366 l

133 l

s (90 / 0,244 kWh)1

38 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 66,51

2,4" display met digitale 

temperatuuraanduiding

Koeldeel en BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd 

•

LED plafondverlichting

3

2

Comfort

HardLine - volledig vlakke deuren

Aluminium greep  / •

Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs

366 l

133 l

s (90 / 0,244 kWh)1

38 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 66,51

2,4" display met digitale 

temperatuuraanduiding

Koeldeel en BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd 

•

LED plafondverlichting

3

2

Comfort

HardLine - volledig vlakke deuren

Stanggreep wit / •

wit / wit

318 l

133 l

s (87 / 0,236 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

165 / 60 / 66,51

2,4" kleurendisplay met digitale 

temperatuuraanduiding

Koeldeel en BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd 

•

LED plafondverlichting met softstart

LED

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

HardLine - volledig vlakke deuren

•

Aluminium greep / •

Edelstaal met SmartSteel /  

Edelstaal met SmartSteel

318 l

133 l

s (87 / 0,236 kWh)1

37 dB(A)

SN-T

165 / 60 / 66,51

2,4" kleurendisplay met digitale 

temperatuuraanduiding

Koeldeel en BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

• met indicatie resttijd 

•

LED plafondverlichting met softstart

LED

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

HardLine - volledig vlakke deuren

•

Stanggreep wit / •

wit / wit

KBef 4310 Comfort KB 4310 Comfort KBes 3750 Premium KB 3750 Premium

157 l

157 l

s (77 / 0,210 kWh)1

38 dB(A)

SN-T

125 / 60 / 66,51

2,4" kleurendisplay met digitale 

temperatuuraanduiding

BioFresh

Achter de deur

Tiptoets

LED

5 op rolplateau

HardLine - volledig vlakke deuren

•

Stanggreep wit / •

wit / wit

B 2850 Premium

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Met afstandhouders neemt de opgegeven apparaatdiepte met 1,5 cm toe. In het geval dat 

 de wandafstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik enigszins worden verhoogd.
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Langer vers
met BioFresh

Garnalen + 1 dag

Kaas + 100 dagen

Sla + 8 dagen

Voor fitness en welzijn adviseren voedingsdes-

kundigen een eenvoudig recept: gezond eten.

Want de natuur biedt een compleet spectrum

aan vitale stoffen: vitamines, mineralen en kool-

hydraten zorgen voor energie, conditie en boven-

dien een goed humeur. Maar alleen bij de juiste

temperatuur en bij een ideale luchtvochtigheid

houden levensmiddelen hun gezondheidswaarden

en lekkere smaak zo lang mogelijk.

De informatie is gebaseerd op de houdbaarheid

in een BioFresh lade in vergelijking met een stan-

daard groentelade.
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Druiven + 17 dagen

Frambozen + 2 dagen

Asperges + 8 dagenWortelen + 30 dagen

Artisjokken + 7 dagen

Salami +100 dagen
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In BioFresh opgeslagen levensmiddelen zijn aantoonbaar gezonder. BioFresh levert daarmee een  

belangrijke bijdrage aan een gezonde voeding. Dit wordt bevestigd door twee onderzoeken, die  

door gerenommeerde onderzoeksinstituten* zijn uitgevoerd. Hun gemeenschappelijke conclusie:  

de kwaliteit van levensmiddelen profiteert duidelijk van de BioFresh technologie.

Welk effect heeft het bewaren van verse levensmiddelen in een BioFresh-Safe in vergelijking met 

het bewaren in een gewone groentelade? Daarmee hielden zich het Competentiecentrum fruitteelt 

Bodensee en het Duitse instituut voor wetenschappelijk voedingsonderzoek bezig. De resultaten  

spreken duidelijk voor BioFresh van Liebherr: alleen al het vitamine C-gehalte ligt gemiddeld 92%  

hoger. Bij sommige levensmiddelen kan zelfs een toename aan vitamine C worden geconstateerd. 

Het gewichtsbehoud tijdens het bewaren wordt gemiddeld 68,3 % beter. Ook snijafval wordt 

aanmerkelijk minder. 

BioFresh van Liebherr:
aantoonbaar gezonder

* Bronnen: Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB): "Einfluss verschiedener Klimabereiche in

 Kühlgeräten auf die Qualität von Obst und Gemüse"; Bundesforschungsanstalt für Ernährung (BFE):

 "Untersuchung zur Qualitätserhaltung von Frischgemüse und -obst", 2003.
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Vitamine C (na 15 dagen)

HydroSafe

Groentelade

Verschil

Gewicht (na 15 dagen)

HydroSafe

Groentelade

Verschil

Houdbaarheid (in dagen)

HydroSafe

Groentelade

Verschil

Appelen Asperges Paprika Broccoli Wortelen Druiven Sla Gemiddeld

100,3 % 78,2 % 161,6 % 88,3 % 82,9 % 134,4 % 26,6 % 104,4 %

92,9 % 65 % 154,2 % 21,5 % 32,4 % 116,7 % 21,9 % 72,8 %

8 % 20 % 5 % 310 % 156 % 15 % 21 % 92 %

– 0,6 % – 4,8 % – 1,7 % – 3,8 % – 9 % – 0,6 % – 3,1 % – 3,1 %

– 1,1 % – 4,5 % – 2,8 % – 5,6 % – 12,8 % – 1,7 % – 5,9 % – 4,6 %

105 % 6 % 63 % 49 % 43 % 170 % 91 % 68,3 %

80 18 30 13 80 29 13

50 10 17 5 50 12 5

30 8 13 8 30 17 8



ICBN 3366

Built-in
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Kenmerkend voor de Premium modellen met BioFresh zĳn twee in de zĳwanden geïntegreerde lichtzuilen. 

In beide lichtzuilen zĳn tientallen LED's aangebracht die voor een gelĳkmatige verlichting van de koelruimte 

zorgen. De lichtzuilen bieden ook de mogelĳkheid om de GlassLine draagplateaus op ieder niveau in te 

zetten. Zeer aangenaam is het langzaam feller worden van de lichtsterkte bĳ  het openen van het apparaat. 

Bĳ de BioFresh modellen uit de Comfort serie is de LED verlichting in een lichthuis in de zĳwand geplaatst.

Onderin de scheidingsplaat van het normale 

koeldeel is LED verlichting aangebracht 

De Premium GlassLine deurvakken zĳn  

uitgevoerd met een gesatineerde vakbodem 

van gehard glas. De deurvakken beschikken 

over edelstalen profielen, sterke hoekelemen-

De BioFresh Premium modellen met nishoogte 140 cm en hoger zĳn uitgevoerd met VarioSafe, de  

perfecte plaats voor het opslaan van kleine levensmiddelen, verpakkingen, potjes en tubes. De VarioSafe 

kan op verschillende hoogtes worden geplaatst. De bruikbare hoogte van de VarioSafe is op twee standen 

in te stellen zodat ook hogere verpakkingen en potjes gekoeld bewaard kunnen worden.

Integreerbare koel/vriescombinaties en koelkasten met BioFresh
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Built-in

waarmee de producten in de uitgetrokken 

lade altĳd helder worden verlicht.

De Premium modellen beschikken over BioFresh laden met een SoftTelescopic sluitsysteem. Bĳ het sluiten 

van de lade wordt de beweging de laatste centimeters gedempt waardoor deze volledig en zachtjes sluit. De 

laden zĳn bĳ een deuropening van 90° volledig uittrekbaar en uit te nemen.

ten en verschuifbare flessenhouders. Bovenin 

de deur bevinden zich twee uitneembare, 

transparante VarioBoxen met deksel.

Het in de deur geïntegreerde SoftSystem dempt de beweging bĳ deursluiting en garandeert zelfs bĳ 

een volle deurbelasting een bĳzonder zacht sluiten. Vanaf een openingshoek van ca. 30° wordt de deur  

automatisch gesloten.



Deurmontage

Netto inhoud Koeldeel

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik jaar / 24 uur

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Nisafmetingen in cm (h / b / d)

Regelbare koelsystemen

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

Koelgedeelte

PowerCooling

Verlichting

BioFresh-Safes

   waarvan luchtvochtigheid instelbaar

SoftTelescopic

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

GlassLine deurvakken

Vriesdeel

Ontdooisysteem

Verlichting

Aantal vriesladen / waarvan op telescooprails

IceMaker

Productiecapaciteit IceMaker per 24 uur

IJsblokjesvoorraad

Integreerbare koel/ 
vriescombinaties met BioFresh

Ook verkrijgbaar als

ECBN 5066 001 met rechtsdraaiende deur
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Built-in

20376203203 9191

Integreerbare koel/vriescombinaties met BioFresh

Deur-op-deur

357 l

  68 l

114 l

n

322 / 0,881 kWh

43 dB(A)

SN-T

203,2 / 91,5 / min. 62,5

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

•

LED-lichtzuilen en LED plafondverlichting

2

2

•

LED

2

Premium

NoFrost

LED

2 / 2

vaste wateraansluiting 3/4"

1,3 kg

2,7 kg

Deur-op-deur

357 l

  68 l

114 l

m

410 / 1,121 kWh

42 dB(A)

SN-T

203,2 / 91,5 / min. 62,5

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

•

LED-lichtzuilen en LED plafondverlichting

2

2

LED

2

Premium

NoFrost

LED

2 / 2

vaste wateraansluiting 3/4"

1,3 kg

2,7 kg

ECBN 6256 PremiumPlus ECBN 6156 PremiumPlus

Deur-op-deur

276 l

  57 l

103 l

n

287 / 0,785 kWh

42 dB(A)

SN-T

203,2 / 76,2 / min. 61

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

2

LED

2

Premium

NoFrost

LED

2 / 2

vaste wateraansluiting 3/4"

1,0 kg

2,7 kg

ECBN 5066 PremiumPlus

ECBN 6156 001 met rechtsdraaiende deur

ECBN 6156 617 met linksdraaiende deur

Edelstalen deuren en handgrepen optioneel verkrijgbaar.

ECBN 5066 001 met rechtsdraaiende deur

ECBN 5066 617 met linksdraaiende deur

Edelstalen panelen en handgrepen optioneel verkrijgbaar.Edelstalen panelen en handgrepen optioneel verkrijgbaar.



Deurmontage

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik jaar / 24 uur

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Nisafmetingen in cm (h / b / d)

Regelbare koelsystemen

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

Koelgedeelte

PowerCooling

Verlichting

BioFresh-Safes

   waarvan luchtvochtigheid instelbaar

SoftTelescopic

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

VarioSafe / VarioBox

GlassLine deurvakken

Vriesdeel

Ontdooisysteem

Verlichting

Aantal vriesladen / waarvan op telescooprails

IceMaker

Productiecapaciteit IceMaker per 24 uur

IJsblokjesvoorraad

VarioSpace

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem-deursluiting

Nivelleringsstrips

Integreerbare Side-by-Side 
combinaties met BioFresh

  55

Built-in

178 178

Integreerbare Side-by-Side combinaties met BioFresh

Deur-op-deur

209 l

n

241 / 0,660 kWh

38 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

NoFrost

LED

9 / 5

vaste wateraansluiting 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

•

•

2

Deur-op-deur

301 l

  90 l

n

133 / 0,363 kWh

37 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

3

2

•

LED

•

• / •

Premium

•

2

SIGN 3566 Premium IKB 3550 Premium

Deur-op-deur

193 l

  62 l

n

230 / 0,628 kWh

38 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuil links

- / •

Premium

NoFrost

LED

3 / -

•

•

2

Deur-op-deur

176 l

  67 l

  57 l

n

232 / 0,633 kWh

38 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

- / •

Premium

NoFrost

LED

4 / -

vaste wateraansluiting 3/4"

0,8 kg

1,0 kg

•

2

SICN 3356 Premium ICBN 3366 Premium

SBS 70I4 Premium SBS 66I3 Premium
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178 178 178

Integreerbare koel/vriescombinaties met BioFresh

Deurmontage

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik jaar / 24 uur

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Nisafmetingen in cm (h / b / d)

Regelbare koelsystemen

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

Koeldeel

PowerCooling

Verlichting

BioFresh-Safes

   waarvan luchtvochtigheid instelbaar

SoftTelescopic

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

VarioSafe

GlassLine deurvakken

VarioBox

Vriesdeel

Ontdooisysteem

Verlichting

Aantal vriesladen

IceMaker

Productiecapaciteit IceMaker per 24 uur

IJsblokjesvoorraad

IJsblokjeshouder

VarioSpace

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem-deursluiting

Nivelleringsstrips

Deur-op-deur

176 l

  67 l

  57 l

n

232 / 0,633 kWh

38 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

Premium

•

NoFrost

LED

4

vaste wateraansluiting 3/4"

0,8 kg

1,0 kg

•

•

2

Deur-op-deur

176 l

  67 l

  62 l

n

236 / 0,644 kWh

38 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

Premium

•

NoFrost

LED

3

•

•

•

2

Deur-op-deur

175 l

  67 l

  62 l

n

235 / 0,643 kWh

38 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Druktoetsen

•

LED

2

1

Comfort

NoFrost

3

•

•

2

ICBN 3366 Premium ICBN 3356 Premium ICBN 3314 ComfortIntegreerbare koel/vriescombina-

ties met BioFresh
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Built-in

178 178 178

Deur-op-deur

204 l

  67 l

  57 l

s

162 / 0,442 kWh

34 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

•

Premium

•

SmartFrost, handmatig ontdooien

LED

2

•

•

•

2

Sleepdeur

175 l

  67 l

  80 l

n

240 / 0,655 kWh

35 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Druktoetsen

•

LED

2

1

Comfort

SmartFrost, handmatig ontdooien

3

•

•

2

Sleepdeur

204 l

  67 l

  57 l

n

232 / 0,635 kWh

35 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koel- en vriesdeel

Achter de deur

Druktoetsen

•

LED

2

1

Comfort

SmartFrost, handmatig ontdooien

2

•

•

2

ICBP 3256 Premium ICBS 3314 Comfort ICBS 3214 Comfort
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178 178 178

Integreerbare koelkasten met BioFresh

Deurmontage

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Keldervak

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik jaar / 24 uur

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Nisafmetingen in cm (h / b / d)

Regelbare koelsystemen

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

Koeldeel

PowerCooling

Verlichting

BioFresh-Safes

   waarvan luchtvochtigheid instelbaar

SoftTelescopic

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

VarioSafe

GlassLine deurvakken

VarioBox

Vriesdeel

Ontdooisysteem

IJsblokjeshouder

Keldervak

Uittrekbare kelderwagen met SoftTelescopic

Keldervaktemperatuur

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem-deursluiting

Nivelleringsstrips

Deur-op-deur

257 l

  90 l

  27 l

s

160 / 0,438 kWh

35 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

handmatig

•

•

2

Deur-op-deur

257 l

  90 l

  27 l

n

230 / 0,630 kWh

37 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

handmatig

•

•

2

Deur-op-deur

257 l

  90 l

  27 l

n

230 / 0,630 kWh

37 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Druktoetsen

•

LED

3

1

Comfort

handmatig

•

2

IKBP 3554 Premium IKB 3554 Premium IKB 3514 ComfortIntegreerbare koelkasten  
met BioFresh
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Built-in

178 178 178 178

Deur-op-deur

301 l

  90 l

s

89 / 0,242 kWh

35 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

•

2

Deur-op-deur

301 l

  90 l

n

133 / 0,363 kWh

37 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

3

2

•

LED

•

•

Premium

•

•

2

Deur-op-deur

301 l

  90 l

n

133 / 0,363 kWh

37 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Druktoetsen

•

LED

3

1

Comfort

2

IKBP 3550 Premium IKB 3550 Premium IKB 3510 Comfort IKBV 3254 Premium

Deur-op-deur

240 l

  66 l

  84 l

  16 l

n

204 / 0,558 kWh

37 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koeldeel en keldervak

Achter de deur

Druktoetsen

•

LED

2

1

•

Premium

•

handmatig

•

•

onafhankelijk van koeldeel +6°C tot +14°C

•



60

158 140 140

Integreerbare koelkasten met BioFresh

Deurmontage

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik jaar / 24 uur

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Nisafmetingen in cm (h / b / d)

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

Koelgedeelte

PowerCooling

Verlichting

BioFresh-Safes

   waarvan luchtvochtigheid instelbaar

SoftTelescopic

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

VarioSafe

GlassLine deurvakken

VarioBox

Vriesdeel

Ontdooisysteem

IJsblokjeshouder

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem-deursluiting

Nivelleringsstrips

Deur-op-deur

226 l

  60 l

  28 l

s

152/ 0,415 kWh

35 dB(A)

SN-T

157,4-159 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

•

Premium

•

handmatig

•

•

2

Deur-op-deur

196 l

  59 l

  20 l

s

140 / 0,382 kWh

34 dB(A)

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

•

Premium

•

handmatig

•

•

2

Deur-op-deur

196 l

  59 l

  20 l

n

202 / 0,552 kWh

37 dB(A)

SN-ST

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

•

Premium

•

handmatig

•

•

2

IKBP 2954 Premium IKBP 2754 Premium IKB 2754 PremiumIntegreerbare koelkasten met 
BioFresh
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Built-in

140 140 140 140

Deur-op-deur

196 l

  59 l    

  20 l

n

202 / 0,552 kWh

37 dB(A)

SN-ST

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Druktoetsen

•

LED

2

1

Comfort

handmatig

•

2

Deur-op-deur

230 l

  59 l

s

83 / 0,226 kWh

35 dB(A)

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

•

Premium

•

•

2

Deur-op-deur

230 l

  59 l

n

124 / 0,339 kWh

37 dB(A)

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

•

Premium

•

•

2

IKB 2714 Comfort IKBP 2750 Premium IKB 2750 Premium IKB 2710 Comfort

Deur-op-deur

231 l

  59 l

n

125 / 0,340 kWh

37 dB(A)

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Druktoetsen

•

LED

2

1

Comfort

2
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122 122 122

Integreerbare koelkasten met BioFresh

Deurmontage

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik jaar / 24 uur

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Nisafmetingen in cm (h / b / d)

Elektronisch besturingssysteem

Temperatuurdisplay

Positie

Bediening

Koelgedeelte

PowerCooling

Verlichting

BioFresh-Safes

   waarvan luchtvochtigheid instelbaar

SoftTelescopic

BioFresh-verlichting

Geïntegreerd flessenplateau

GlassLine deurvakken

VarioBox

Vriesdeel

Ontdooisysteem

IJsblokjeshouder

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem-deursluiting

Deur-op-deur

165 l

  59 l

  16 l

s

130 / 0,355 kWh

33 dB(A)

SN-T

122-123,6 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

Premium

•

handmatig

•

•

Deur-op-deur

165 l

  59 l

  16 l

n

189 / 0,516 kWh

37 dB(A)

SN-ST

122-123,6 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

Premium

•

handmatig

•

•

Deur-op-deur

166 l

  59 l

  16 l

n

189 / 0,517 kWh

37 dB(A)

SN-ST

122-123,6 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Druktoetsen

•

LED

2

1

Comfort

handmatig

•

IKBP 2354 Premium IKB 2354 Premium IKB 2314 ComfortIntegreerbare koelkasten met 
BioFresh

   63

Built-in

122 122 122 102

Deur-op-deur

196 l

  59 l

s

80 / 0,219 kWh

34 dB(A)

SN-T

122-123,6 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

Premium

•

•

Deur-op-deur

196 l

  59 l

n

121 / 0,329 kWh

38 dB(A)

SN-T

122-123,6 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Tiptoets

•

LED lichtzuilen

2

1

•

LED

•

Premium

•

•

Deur-op-deur

196 l

  59 l

n

121 / 0,329 kWh

38 dB(A)

SN-T

122-123,6 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Druktoetsen

•

LED

2

1

Comfort

IKBP 2350 Premium IKB 2350 Premium IKB 2310 Comfort IKB 1910 Comfort

Deur-op-deur

157 l

  59 l

n

116 / 0,317 kWh

37 dB(A)

SN-T

102,4-104 / 56-57 / min. 55

LCD, digitaal temperatuurdisplay

Koelgedeelte

Achter de deur

Druktoetsen

•

LED

2

1

Comfort



Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr model.

Alle informatie over de inbouwapparaten van Liebherr en het vrijstaande programma koel- en vrieskasten vindt u in beide hoofdcatalogi. De gespecialiseerde 

brochures bieden meer informatie over BioFresh en wijnkasten. Via de Liebherr-tags kunt u op ieder moment informatie over BioFresh, NoFrost en Wijn 

opvragen: eenvoudig de code met de Smartphone scannen.

Onze brochures

Hier verneemt u welke 

App voor welk besturings-

systeem (Apple, Android) 

en voor welk type apparaat

beschikbaar is.

Media

Catalogi en video’s van de 

huishoudelijke koel- en 

vriesapparatuur van Liebherr 

kunnen eenvoudig en snel op 

uw tablet worden gedownload 

en zijn altijd en overal offline

beschikbaar.

BioFresh

Nuttige informatie over

vitaminen, mineralen

en optimaal bewaren

van levensmiddelen.

Wijngids

Geeft een overzicht van 

Bordeaux wijnen, haar 

producenten en jaargangen 

alsook de kenmerken van de 

Liebherr wijnkasten.

Kitchen Photo Designer 

Creëer uw eigen ruimte:  

maak een foto van uw keuken, 

kies het gewenste Liebherr 

model en plaats deze met een 

vingerbeweging in het beeld.

IceCrusher 

Met alleen een vingertop

tuimelen ijsblokjes over

het scherm.Daarnaast

vindt u er ook de beste

recepten voor verse en

heerlijke smoothies.

Op het YouTube kanaal van Liebherr vindt u nuttige  

en interessante films over de functies van Liebherr  

koel- en vriesapparaten.

De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal
waar service en advies op een hoog niveau staan.

Slimme communicatie

Wine
Special

De QR codes leiden u direct naar de thema pagina’s op het web met  

uitvoerige informatie over BioFresh-, NoFrost- en Wĳnapparaten.

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

apps.hau.liebherr.com

socialmedia.home. 

liebherr.com

Vrijstaand
Koelen en vriezen

2016

Inbouw
Koelen en vriezen

2016

N.V. CINEM – Assesteenweg 117-5 – B-1740 Ternat
Tel. (02) 456 00 39 – info@cinem.be – www.liebherr.be
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